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5493
ZARZ¥DZENIE Nr 250/05 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 16 grudnia 2005 r.
w sprawie zarz¹dzenia wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy w Ostrowitem.
§2. Datê wyborów, o których mowa w §1, wyznacza siê
na niedzielê 26 lutego 2006 r.

Na podstawie art. 192 i art. 193 ust. 1 ustawy z dnia 16
lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547
z pón. zm.) zarz¹dza siê, co nastêpuje:

§3. Dni, w których up³ywaj¹ terminy wykonania czynnoci
wyborczych, okrela kalendarz wyborczy stanowi¹cy za³¹cznik do zarz¹dzenia.

§1. Zarz¹dza siê wybory uzupe³niaj¹ce do:

§4. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podania do
publicznej wiadomoci w formie obwieszczenia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

- Rady Gminy w Ostrowitem dla wyboru radnego w jednomandatowym okrêgu wyborczym Nr 11 obejmuj¹cym
so³ectwa: Do³y, Stara Olszyna, Grabina.

Wojewoda Wielkopolski
() Andrzej Nowakowski
Za³¹cznik
do Zarz¹dzenia Wojewody Wielkopolskiego Nr 250/05
z dnia 16 grudnia 2005 r.

KALENDARZ WYBORCZY DO WYBORÓW UZUPE£NIAJ¥CYCH DO RADY GMINY W OSTROWITEM
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Poz. 5494

5494
UCHWA£A Nr XXXI/218/05 RADY GMINY W KOCIELCU
z dnia 30 sierpnia 2005 roku
w sprawie nadania statutu Gminnemu Orodkowi Pomocy Spo³ecznej w Kocielcu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca
2004 roku o pomocy spo³ecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 ze zm.)
Rada Gminy w Kocielcu uchwala co nastêpuje:
§1. Nadaje siê statut Gminnemu Orodkowi Pomocy Spo³ecznej w Kocielcu.
§2. Gminny Orodek Pomocy Spo³ecznej w Kocielcu,
zwany dalej Orodkiem jest jednostk¹ organizacyjn¹ Gminy
Kocielec prowadzon¹ w formie jednostki bud¿etowej.
§3. Gminny Orodek Pomocy Spo³ecznej w Kocielcu
dzia³a w szczególnoci na podstawie:
- ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej
(Dz.U. Nr 64, poz. 593 ze zm.) oraz wydanych na jej
podstawie aktach wykonawczych;
- ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wiadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz. 2255 ze zm.) oraz wydanych na
jej podstawie aktach wykonawczych z zastrze¿eniem §7
ust. 1;
- ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71, poz. 734 ze zm.) oraz wydanych na jej
podstawie aktach wykonawczych;
- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postêpowania
administracyjnego (Dz.U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071 ze zm.)
oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych;
- ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie
gminnym (Dz.U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 ze zm.) oraz
wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych;
- ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorz¹dowych (Dz.U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1593 ze zm.) oraz
wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych.
§4. Terenem dzia³ania Orodka jest obszar Gminy Kocielec.
§5. Orodek u¿ywa pieczêci pod³u¿nej o treci Gminny
Orodek Pomocy Spo³ecznej ul. Turecka 7/3, 62 - 604 Kocielec, tel. 271 62 82, 271 62 90 wew. 50 lub 51.
§6. Orodek mo¿e u¿ywaæ nazwy skróconej GOPS
w Kocielcu
§7. Gminny Orodek Pomocy Spo³ecznej w Kocielcu
realizuje:
- zadania w³asne Gminy z zakresu pomocy spo³ecznej,
- zadania zlecone Gminie z zakresu pomocy spo³ecznej,

- wiadczenia rodzinne, w przypadku upowa¿nienia do prowadzenia postêpowania w sprawach dotycz¹cych tych
wiadczeñ,
- dodatki mieszkaniowe, zgodnie z Uchwa³¹ Rady Gminy
Kocielec Nr XXI/150/2004 z dnia 28 wrzenia 2004 roku
w sprawie upowa¿nienia Kierownika Gminnego Orodka
Pomocy Spo³ecznej do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie dodatków mieszkaniowych (Dz. Urz.
Wojew. Wielk. Nr 171 z 2004 r. poz. 3686),
- programy z zakresu pomocy spo³ecznej.
2. W zakresie postêpowania administracyjnego, prowadzonego w zwi¹zku z realizowanymi zadaniami, Gminny
Orodek Pomocy Spo³ecznej w Kocielcu dzia³a jako organ
I instancji.
3. Decyzje w sprawach wiadczeñ z pomocy spo³ecznej,
wiadczeñ rodzinnych oraz dodatków mieszkaniowych wydaje Kierownik Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej na podstawie pisemnego upowa¿nienia Wójta Gminy.
§8. 1. Gminnym Orodkiem Pomocy Spo³ecznej kieruje
i reprezentuje go na zewn¹trz Kierownik, powo³ywany
i odwo³ywany ka¿dorazowo przez Wójta Gminy.
2. Kierownik Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej
corocznie sk³ada Radzie Gminy sprawozdanie z dzia³alnoci
Orodka oraz przedstawia zakres istniej¹cych potrzeb.
3. Kierownik Gminnego Orodek Pomocy Spo³ecznej
jest pracodawc¹ dla zatrudnionych w nim pracowników.
4. Kierownik Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej
wydaje zarz¹dzenia, regulaminy oraz instrukcje dla realizacji
zadañ statutowych.
5. Szczegó³owe zasady pracy Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej okrela Regulamin pracy ustalany zarz¹dzeniem Kierownika Orodka.
§9. 1. W sk³ad Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej
wchodz¹ stanowiska:
- kierownika;
- pracowników socjalnych;
- ksiêgowego;
- opiekunek domowych;
- pracowników administracyjno  biurowych.
2. GOPS w zale¿noci od potrzeb Orodka i organizacji
pracy mo¿e zatrudniaæ tak¿e inne osoby, nie wskazane w ust.
1.
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3. W zakresie powierzonym przez Wójta Gminny Orodek Pomocy Spo³ecznej realizuje zadania z zakresu wiadczeñ
rodzinnych. Zdania te wykonywane s¹ poprzez wieloosobowe
stanowisko ds. wiadczeñ rodzinnych.
4. Prawa i obowi¹zki pracowników zatrudnionych
w Orodku reguluj¹ przepisy o pracownikach samorz¹dowych, Kodeks Pracy, ustawa o pomocy spo³ecznej oraz zakresy czynnoci opracowane przez Kierownika Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej.
§10. 1. Kierownik Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej prowadzi i koordynuje na terenie Gminy wspó³pracê
z jednostkami publicznymi, kocio³ami, zwi¹zkami wyznaniowymi, stowarzyszeniami, osobami prawnymi i fizycznymi itp.
w zwi¹zku z realizacj¹ zadañ z pomocy spo³ecznej.
2. Kierownik Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej wszczyna, w ramach obowi¹zuj¹cego stanu prawnego, postêpo-

wania przed s¹dami i innymi organami w sprawach osób
korzystaj¹cych ze wiadczeñ pieniê¿nych z pomocy spo³ecznej, wiadczeñ rodzinnych oraz dodatków mieszkaniowych.
3. W swych dzia³aniach Kierownik Orodka przestrzega
obowi¹zuj¹ce przepisy oraz kieruje siê dobrem objêtych nimi
osób.
§11. Statut wchodzi w ¿ycie po 14 dniach od dnia og³oszenia uchwa³y w Wojewódzkim Dzienniku Urzêdowym.
§12. Traci moc uchwa³a Rady Gminy w Kocielcu z dnia
27 marca 2003 roku Nr VI/34/2003 w sprawie statutu Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej w Kocielcu.
§13. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Wójtowi
Gminy Kocielec.
§14. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Wojewódzkim Dzienniku Urzêdowym.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Kocielec
() Henryk Stefaniak

5495
UCHWA£A Nr XXXVII/203/05 RADY GMINY PRZYKONA
z dnia 26 padziernika 2005 roku
w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkañcami Gminy Przykona.
Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr
142, poz. 1591 z póniejszymi zmianami) Rada Gminy Przykona uchwala, co nastêpuje:
§1. Konsultacje z mieszkañcami gminy przeprowadza siê
w przypadkach, gdy wymagaj¹ tego przepisy powszechnie
obowi¹zuj¹cego prawa.
§2. 1. Konsultacje mog¹ byæ przeprowadzone tak¿e
w innych sprawach wa¿nych dla gminy:
a) gdy organy gminy zwróc¹ siê do mieszkañców o wyra¿enie opinii maj¹cych byæ przedmiotem ich rozstrzygniêæ
b) na wniosek co najmniej 1/20 mieszkañców gminy uprawnionych do brania udzia³u w konsultacjach, je¿eli konsultacja dotyczy mieszkañców ca³ej gminy.

c) na wniosek co najmniej 1/20 mieszkañców obszaru objêtego konsultacj¹, uprawnionych do brania udzia³u w konsultacjach, je¿eli konsultacja nie dotyczy mieszkañców
ca³ej gminy.
2. Wnioski mieszkañców, o których mowa w punkcie b
i c powinny zawieraæ ich imiona, nazwiska, adresy zamieszkania, numery ewidencyjne PESEL oraz w³asnorêcznie z³o¿one podpisy. Wniosek powinien wskazywaæ równie¿ reprezentanta wnioskodawców.
3. Iloæ mieszkañców, o których mowa w ust. 1,ustala siê
na dzieñ 31 grudnia poprzedzaj¹cy rok kalendarzowy.
§3. Konsultacje przeprowadza siê na zebraniach z mieszkañcami gminy, chyba ¿e organ gminy zarz¹dzaj¹cy konsultacje postanowi inaczej.
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§4. O przeprowadzeniu konsultacji na wniosek mieszkañców lub z w³asnej inicjatywy decyduje Rada Gminy w odrêbnej uchwale. Rada Gminy podejmuje uchwa³ê w przedmiocie
konsultacji w terminie 60 dni od daty z³o¿enia wniosku.

b) terytorialny zasiêg konsultacji

§5. W przypadku nie uwzglêdnienia wniosku mieszkañców o przeprowadzeniu konsultacji, Rada Gminy informuje
o tym wskazanego reprezentanta wnioskodowaców oraz og³asza treæ uchwa³y z uzasadnieniem na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy, w³aciwych jednostek pomocniczych gminy oraz
na stronie internetowej Gminy Przykona.

e) sposób oraz tryb podsumowania zg³oszonych opinii, uwag
i propozycji.

§6. O przeprowadzeniu konsultacji w sytuacji okrelonej
w §1 lub z w³asnej inicjatywy, decyduje Wójt Gminy w formie
zarz¹dzenia.
§7. W konsultacjach maj¹ prawo braæ udzia³ mieszkañcy
gminy, stale zamieszkuj¹cy na jej obszarze, którzy w dniu
odpowiadaj¹cym dacie rozpoczêcia konsultacji maj¹ ukoñczone 18 lat.
§8. Konsultacja oznacza rejestracjê opinii, uwag i propozycji do sposobu rozstrzygniêcia sprawy, poddanej konsultacji.
§9. 1. Postanawiaj¹c o przeprowadzeniu konsultacji organ gminy podaje do wiadomoci publicznej w szczególnoci:
a) przedmiot konsultacji oraz cele i przewidywane skutki
projektowanego rozstrzygniêcia

c) sposób oraz tryb zg³aszania opinii, uwag i propozycji
d) datê rozpoczêcia i zakoñczenia konsultacji

2. Organ gminy do przeprowadzenia konsultacji mo¿e
powo³aæ komisjê w sk³adzie od 3 do 7 osób.
3.

Konsultacje przeprowadza siê na koszt gminy.

§10. 1. Organ gminy rozpatruje opinie, uwagi i propozycje zg³oszone w toku konsultacji oraz poddaje je analizie.
2. Organ gminy podaje do wiadomoci publicznej wynik
konsultacji poprzez og³oszenie jego treci na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Gminy, w³aciwych jednostek pomocniczych gminy
oraz na stronie internetowej Gminy.
§11. Wyniki konsultacji nie wi¹¿¹ organów gminy.
cji.

§12. Wójt prowadzi rejestr przeprowadzonych konsulta§13. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§14. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Czes³aw Witczak

5496
UCHWA£A Nr XXXIX/210/05 RADY GMINY BABIAK
z dnia 2 listopada 2005 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminnego Orodka Kultury w Babiaku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr
80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055
i Nr 116, poz. 1203 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) Rada
Gminy Babiak uchwala, co nastêpuje:
§1. W Statucie Gminnego Orodka Kultury w Babiaku,
uchwalonym w za³¹czniku do Uchwa³y Nr XVII/85/99 Rady
Gminy Babiak z dnia 10 grudnia 1999 r. w sprawie utworzenia
jednostki bud¿etowej, wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
W rozdz. II §4 otrzymuje brzmienie:

1. Gminny Orodek Kultury s³u¿y upowszechnianiu wiedzy dla wspó³tworzenia wartoci kultury, rozwijaniu
i zaspokajaniu potrzeb kulturalnych, czytelniczych i informacyjnych spo³eczeñstwa.
2. Gminny Orodek Kultury prowadzi Gminn¹ Bibliotekê
Publiczn¹ wraz z Filiami w Bogus³awicach i Brdowie.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Babiak.
§3. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w ¿ycie po
up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.
Przewodnicz¹cy Rady
() Dariusz Winiewski
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UCHWA£A Nr XXXV/446/2005 RADY GMINY KAZIMIERZ BISKUPI
z dnia 4 listopada 2005 r.
w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty
budowlane przy zabytkach, sposobu ich rozliczania i kontroli wykonania zleconych zadañ.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 18 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 ze zm.), art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r.
Nr 162, poz. 1568 ze zm.) oraz art. 118 ustawy z dnia 26
listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. nr
15 poz. 148 ze zm.)  Rada Gminy Kazimierz Biskupi uchwala,
co nastêpuje:
§1. Uchwala siê zasady i tryb udzielania dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy
zabytkach oraz sposób ich rozliczania i kontroli wykonania
zleconych zadañ.
§2. 1. Dotacje na zadania okrelone w §1 mog¹ byæ
udzielane osobom i podmiotom posiadaj¹cym tytu³ prawny
do zabytku, po³o¿onego w granicach administracyjnych gminy Kazimierz Biskupi i wpisanego do rejestru zabytków, na
podstawie umowy zawartej z tymi osobami lub podmiotami.
2. Warunkiem ubiegania siê o dotacjê i udzielenia dotacji
z bud¿etu Gminy Kazimierz Biskupi jest udokumentowanie
posiadania rodków w³asnych na wykonanie czêci prac
objêtych wnioskiem.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dotycz¹cych np. obiektów o wyj¹tkowym znaczeniu dla dziedzictwa
kulturowego, udzielaj¹cy dotacji  na wniosek wnioskodawcy
 mo¿e odst¹piæ od wymogu, o którym mowa w ust. 2.
4. Za rodki w³asne uwa¿a siê rodki wnioskodawcy oraz
rodki pozyskane przez niego ze róde³ innych, ni¿ bud¿et
Gminy Kazimierz Biskupi.
5. rodki pochodz¹ce z bud¿etu gminy stanowi¹ uzupe³nienie rodków uzyskanych przez wnioskodawcê z innych
róde³.
6. £¹czna kwota dotacji udzielonych z bud¿etu Gminy
Kazimierz Biskupi wraz z dotacjami z innych róde³ sektora
finansów publicznych i rodkami w³asnymi wnioskodawcy,
nie mo¿e przekroczyæ 100% ogólnych kosztów prac wynikaj¹cych z kosztorysu powykonawczego lub ustalonych w wyniku przetargu.
§3. 1. Dotacje mog¹ byæ udzielane na prace, które zostan¹ przeprowadzone w roku w którym dotacja zostanie
udzielona oraz na prace rozpoczête w roku poprzedzaj¹cym
rok z³o¿enia wniosku lub w roku z³o¿enia wniosku i kontynuowane w roku, w którym dotacja ma byæ udzielona.
2. Dotacje nie mog¹ byæ przeznaczone na pokrycie kosztów wykonania dokumentacji technicznej i uzyskania innych
dokumentów koniecznych do rozpoczêcia i prowadzenia prac.

§4. 1. Dotacje bêd¹ udzielane na:
1) prace zabezpieczaj¹ce konstrukcjê obiektów budowlanych,
2) remonty elewacji, drzwi zewnêtrznych i okien,
3) remonty i naprawy powierzchni wewnêtrznych,
4) prace konserwatorskie zabytków ruchomych  obiekty
stanowi¹ce wystrój wnêtrz lub elementy ich wyposa¿enia,
5) prace restauratorskie zabytków ruchomych.
2. Przy udzielaniu dotacji nale¿y braæ pod uwagê rangê
zabytku, jego znaczenie dla dziedzictwa kulturowego, a tak¿e
jego stan zachowania i zakres niezbêdnych prac restauratorskich lub konserwatorskich.
§5. 1. Udzielenie dotacji mo¿e nast¹piæ wy³¹cznie na podstawie wniosku z³o¿onego przez wnioskodawcê w terminie od
1 wrzenia roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy, w którym
ma byæ udzielona dotacja do dnia 30 padziernika.
2. W wyj¹tkowych przypadkach wnioski mog¹ byæ sk³adane w innym terminie ni¿ okrelony w pkt 1.
3. Na ka¿dy zabytek, na który ma byæ udzielana dotacja
wnioskodawca obowi¹zany jest z³o¿yæ odrêbny wniosek.
4. Do wniosku nale¿y do³¹czyæ uwierzytelnione przez
upowa¿nionego pracownika Urzêdu Gminy w Kazimierzu
Biskupim kopie nastêpuj¹cych dokumentów:
1) decyzji o wpisie zabytku do rejestru zabytków,
2) dokumentu potwierdzaj¹cego posiadanie przez wnioskodawcê tytu³u prawnego do zabytku,
3) pozwolenia konserwatora zabytków na prowadzenie prac,
na które ma byæ przeznaczona udzielona dotacja,
4) pozwolenia na budowê lub zg³oszenia robót, je¿eli zakres
prac wymaga uzyskania takiego pozwolenia lub zg³oszenia w³aciwemu organowi nadzoru budowlanego,
5) kosztorysu inwestorskiego robót z uwzglêdnieniem cen
zakupu materia³ów niezbêdnych do ich prowadzenia
i sk³adników cenotwórczych,
6) deklaracji wielkoci rodków w³asnych przeznaczonych na
wykonanie robót w roku bud¿etowym i informacji
o wielkoci rodków przyznanych przez inne podmioty.
5. Je¿eli prowadzone prace s¹ kontynuacj¹ prac rozpoczêtych w latach poprzednich, wnioskodawca do³¹cza do
wniosku uwierzytelnione kopie z postêpowania o udzielenie
zamówienia i wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie
zadania oraz kopiê umowy, je¿eli zosta³a podpisana, a tak¿e
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protoko³ów odbioru wykonanych do dnia z³o¿enia wniosku
robót podpisane przez osoby posiadaj¹ce stosowne uprawnienia.
6. Wzór wniosku o którym mowa w ust. 1stanowi za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§6. Wnioski niekompletne, po bezskutecznym wezwaniu
do usuniêcia braków, podlegaj¹ odrzuceniu.
§7. 1. Umowa o udzielenie dotacji na przeprowadzenie
prac zabytku powinna zawieraæ w szczególnoci:
1) wysokoæ udzielonej dotacji oraz terminy i warunki jej
przekazania wnioskodawcy,
2) termin rozliczenia dotacji przez wnioskodawcê,
3) szczegó³owy zakres prac,
4) zakres planowanych prac finansowanych ze rodków w³asnych wnioskodawcy,
5) zakres planowanych prac finansowanych z dotacji,
6) termin realizacji prac wraz z harmonogramem realizacji
i finansowania,
7) tryb kontroli wykonania warunków umowy i wykorzystania dotacji,
8) sposób rozliczenia dotacji,
9) warunki i sposób zwrotu niewykorzystanej dotacji lub jej
czêæ albo wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem,
10) sposób zabezpieczenia przed niew³aciwym wykorzystaniem,
11) zobowi¹zanie wnioskodawcy do stosowania przepisów
ustawy Prawo zamówieñ publicznych w odniesieniu do
rodków pochodz¹cych z udzielonej dotacji.
2. Wyp³ata kwoty dotacji mo¿e nast¹piæ po udokumentowaniu przez wnioskodawcê poniesionego wk³adu w³asnego. Wymogu tego nie stosuje siê wobec wnioskodawców,
o których mowa w §2 ust. 3.
3. W przypadku, gdy wnioskodawca nie udokumentuje
poniesienia wk³adu w³asnego w wysokoci deklarowanej we
wniosku, wyp³ata dotacji nast¹pi w kwocie proporcjonalnej
do wysokoci poniesionego wk³adu w³asnego.
§8. 1. Udzielona dotacja podlega rozliczeniu w terminie
okrelonym w umowie, jednak nie póniej ni¿ do dnia 15
grudnia roku bud¿etowego, w którym dotacja zosta³a udzielona.
2. Rozliczenie dotacji stanowi zestawienie wszystkich
poniesionych wydatków, z wyodrêbnieniem wydatków poniesionych z udzielonej dotacji. Do zestawienia wnioskodawca
zobowi¹zany jest do³¹czyæ uwierzytelnione przez pracownika
Urzêdu Gminy w Kazimierzu Biskupim kopie nastêpuj¹cych
dokumentów:
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1) umów z wykonawcami robót, a w przypadku robót, których wykonawca powinien byæ wy³oniony w drodze przepisów ustawy  Prawo zamówieñ publicznych, informacjê
o przeprowadzonym postêpowaniu o udzielenie zamówienia,
2) rachunków lub faktur wraz z dowodami uiszczenia wynikaj¹cych z nich nale¿noci,
3) kosztorysu powykonawczego przeprowadzonych prac sfinansowanych w roku bud¿etowym ze rodków w³asnych
i z dotacji, ze wzglêdu na rodzaj i ród³o finansowania,
4) protoko³u odbioru wykonanych prac przez osobê posiadaj¹c¹ kwalifikacje wymagane do odbioru robót.
§9. 1. Wójt Gminy ma prawo kontroli sposobu wydatkowania udzielonej dotacji oraz sposobu realizacji finansowanego z dotacji zadania.
2.

Prawo kontroli obejmuje w szczególnoci:

1) przedstawienie przez wnioskodawcê na ka¿de ¿¹danie
Wójta Gminy wszelkich informacji dotycz¹cych jego gospodarki finansowej w zakresie objêtym dotacj¹,
2) prawo wstêpu na teren i do pomieszczeñ wnioskodawcy,
3) prawo wgl¹du w dokumentacjê zwi¹zan¹ z gospodark¹
finansow¹, gospodark¹ rodkami rzeczowymi oraz dokumentacjê zwi¹zan¹ z dysponowaniem rodkami pieniê¿nymi pochodz¹cymi z dotacji udzielonej z bud¿etu gminy.
3.

Z przeprowadzonej kontroli sporz¹dza siê protokó³.

4. Wyniki kontroli mog¹ stanowiæ podstawê do rozwi¹zania umowy ze skutkiem natychmiastowym i ¿¹dania natychmiastowego zwrotu udzielonej dotacji.
§10. 1. Wysokoæ rodków finansowych przeznaczonych
w roku bud¿etowym na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach okrela Rada Gminy
w uchwale bud¿etowej.
2. Informacjê o udzielonych z bud¿etu gminy dotacjach
oraz sposobie ich wykorzystania Wójt Gminy przedstawia
w sprawozdaniu rocznym z wykonania bud¿etu.
3. W roku bud¿etowym 2005 podmioty ubiegaj¹ce siê
o dotacjê mog¹ sk³adaæ wnioski w terminie do dnia 30
listopada.
§11. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Kazimierz Biskupi.
§12. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Tomasz Piaseczny
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UCHWA£A Nr XXXIII/233/05 RADY GMINY KOCIELEC
z dnia 10 listopada 2005 roku.
w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Kocielcu
Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca
1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 1997 r., Nr 85, poz. 539, Dz.U.
z 1998 r., Nr 106, poz. 668, Dz.U. z 2001 r., Nr 129, poz. 1440
i Dz.U. z 2002 r., Nr 113, poz. 984), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia
25 padziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej (Dz.U. z 1997 r. Nr 110, poz. 721 Dz.U.
z 1999 r. Nr 45, poz. 446, Dz.U. z 2001 r., Nr 13, poz. 123, Dz.U.
z 2002 r., Nr 41, poz. 364, Dz.U. z 2003 r., Nr 96, poz. 874, Nr
162, poz. 1568, Nr 213, poz. 2081 oraz Dz.U. z 2004 r., Nr 11,
poz. 96) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40, ust. 2 pkt 2 i art.
41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; ze zm.) Uchwala
siê, co nastêpuje:
§1. Nadaje siê statut Gminnej Bibliotece Publicznej
w Kocielcu
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§2. Gminna Biblioteka Publiczna zwana dalej Bibliotek¹
dzia³a na podstawie przepisów:
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz.U.
z 1997 r., Nr 85, poz. 539, Dz.U. z 1998 r., Nr 106, poz. 668,
Dz.U. z 2001 r., Nr 129, poz. 1440 i Dz.U. z 2002 r., Nr 113,
poz. 984).
2. Ustawa z dnia 25 padziernika 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej (tekst jednolity Dz.U.
z 1997 r. Nr 110, poz. 721 Dz.U. z 1999 r. Nr 45, poz. 446,
Dz.U. z 2001 r., Nr 13, poz. 123, Dz.U. z 2002 r., Nr 41, poz.
364, Dz.U. z 2003 r., Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568, Nr
213, poz. 2081 oraz Dz.U. z 2004 r., Nr 11, poz. 96).
3. Niniejszy statut.
§3. Siedzib¹ Biblioteki jest miejscowoæ Kocielec, a terenem jej dzia³ania Gmina Kocielec.
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§4. 1. Bezporedni nadzór nad Bibliotek¹ sprawuje Wójt
Gminy.
2. Nadzór merytoryczny nad Biblioteka sprawuje Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kole i Wojewódzka
Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.
§5. 1. Biblioteka jest wpisana do rejestru instytucji kultury
prowadzonego przez Urz¹d Gminy w Kocielcu.
2.

Biblioteka posiada osobowoæ prawn¹.

§6. Biblioteka u¿ywa pieczêci pod³u¿nej z nazw¹ w pe³nym brzmieniu i adresem siedziby. Biblioteka mo¿e u¿ywaæ
pieczêci okr¹g³ej zawieraj¹cej porodku wizerunek or³a,
a w otoku napis z nazw¹ Biblioteki w pe³nym brzmieniu.
II. CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI
§7. Biblioteka s³u¿y rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb
czytelniczych i informacyjnych mieszkañców gminy Kocielec
oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury dba
o sprawne funkcjonowanie sieci i systemu informacyjnego na
terenie gminy.
§8. Do szczegó³owego zakresu dzia³ania Biblioteki nale¿y:
1. Gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materia³ów
bibliotecznych, ze szczególnym uwzglêdnieniem materia³ów dotycz¹cych w³asnego regionu.
2. Udostêpnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypo¿yczanie na zewn¹trz oraz prowadzenie wypo¿yczeñ miêdzybibliotecznych z uwzglêdnieniem szczególnych potrzeb
dzieci i m³odzie¿y oraz ludzi niepe³nosprawnych.
3. Tworzenie i udostêpnianie w³asnych komputerowych baz
danych: katalogowych i bibliograficznych.
4. Organizowanie form pracy z czytelnikiem s³u¿¹cym popularyzowaniu dorobku kulturalnego gminy Kocielec.
5. Wspó³dzia³anie z bibliotekami innych sieci, instytucji
i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa oraz
zaspokajanie potrzeb owiatowych i kulturalnych spo³ecznoci gminy Kocielec.
§9. Biblioteka mo¿e podejmowaæ równie¿ inne dzia³ania
wynikaj¹ce z potrzeb rodowiska gminy Kocielec.
III. ORGANY BIBLIOTEKI I JEJ ORGANIZACJA
§10. 1. Na czele Biblioteki stoi Dyrektor, który kieruje jej
dzia³alnoci¹, reprezentuje Bibliotekê na zewn¹trz i jest za ni¹
odpowiedzialny.
2. Dyrektora powo³uje i odwo³uje Wójt Gminy.
§11. W Bibliotece zatrudnia siê pracowników s³u¿by bibliotecznej, administracyjnej oraz obs³ugi. W miarê potrzeb
mog¹ byæ zatrudniani specjalici z ró¿nych dziedzin zwi¹zanych z jej dzia³alnoci¹. Pracowników zatrudnia, awansuje
i zwalnia Dyrektor Biblioteki.
§12. 1. Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadaæ odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje,
okrelone w odrêbnych przepisach.
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2. Wynagrodzenia pracowników Biblioteki ustalane s¹ na
podstawie w³aciwych przepisów obowi¹zuj¹cych dla pracowników instytucji kultury. Szczegó³owe uregulowania zasad wynagradzania zawarte jest w regulaminie wynagradzania przyjêtym przez Dyrektora biblioteki po uzgodnieniu
z pracownikami.
§13. Biblioteka prowadzi wypo¿yczalniê, czytelniê, filie
biblioteczne oraz inne komórki organizacyjne s³u¿¹ce do
zaspokajania potrzeb czytelniczych i kulturalno-owiatowych
u¿ytkowników. Biblioteka prowadzi na terenie gminy Kocielec filiê biblioteczn¹ w Dobrowie.
§14. Szczegó³ow¹ organizacjê wewnêtrzn¹ Biblioteki okrela regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora, po
zasiêgniêciu opinii organizatora.
§15. Przy Bibliotece i jej filiach mog¹ dzia³aæ Ko³a Przyjació³ Biblioteki, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.

IV.GOSPODARKA FINANSOWA BIBLIOTEKI
§15. Biblioteka prowadzi gospodarkê finansow¹ na zasadach okrelonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu
dzia³alnoci kulturalnej dla instytucji kultury. Podstaw¹ gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy
opracowany przez Dyrektora.
§16. Biblioteka otrzymuje dotacje z bud¿etu gminy,
a tak¿e mo¿e otrzymywaæ rodki od osób fizycznych, prawnych i innych róde³.
§17. 1. Biblioteka mo¿e w granicach obowi¹zuj¹cych przepisów pobieraæ op³aty za us³ugi i wydawnictwa, a wp³ywy
przeznaczaæ na cele statutowe.
2. Op³aty mog¹ byæ pobierane:
- za us³ugi informacyjne, bibliograficzne oraz wypo¿yczenia
miêdzybiblioteczne
- za nie zwrócone w terminie wypo¿yczonych materia³ów
bibliotecznych
- za uszkodzenie, zniszczenie lub nie zwrócenie materia³ów
bibliotecznych.
§18. Biblioteka mo¿e prowadziæ równie¿ dzia³alnoæ inna
ni¿ kulturaln¹ w zakresie zbie¿nym z dzia³alnoci¹ podstawow¹. rodki uzyskane z tej dzia³alnoci mog¹ byæ, przeznaczone wy³¹cznie na cele statutowe Biblioteki.
V. POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§19. Zmiany w niniejszym statucie mog¹ byæ dokonywane w trybie okrelonym dla jego nadania.
§20. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Kocielec.
§21. Traci moc uchwa³a Nr XIX/117/2000 r. Rady Gminy
Kocielec z dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie przekszta³cenia formy organizacyjno-prawnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Kocielcu i nadania jej statutu.
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§22. Uchwa³a podlega og³oszeniu w sposób miejscowo
przyjêty oraz w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

§23. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Wiceprzewodnicz¹cy
Rady Gminy Kocielec
() Janusz Przemys³aw Winiewski

5499
UCHWA£A Nr XXX/228/2005 RADY MIEJSKIEJ RYDZYNA
z dnia 14 listopada 2005 r.
w sprawie zwolnieñ w podatku od nieruchomoci
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U.
z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683; z 2003 r. Nr 96, poz.
874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953,
Nr 203, poz. 1966 z 2004 r. nr 92, poz. 880, nr 92, poz. 884,
nr 96, poz. 959, nr 123, poz. 1291) uchwala siê co nastêpuje:
§1. Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci:
a) budynki i grunty stanowi¹ce w³asnoæ (wspó³w³asnoæ)
gminy, o ile nie s¹ we w³adaniu osób fizycznych, osób
prawnych lub jednostek organizacyjnych . nie maj¹cych
osobowoci prawnej, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt
3 i 4 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych;
*b) budynki i grunty stanowi¹ce w³asnoæ lub bêd¹ce
w posiadaniu lub trwa³ym zarz¹dzie instytucji kulturalnych
oraz gminnych jednostek bud¿etowych.

2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 nie obejmuj¹ budynków i gruntów zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci
gospodarczej.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.
§3. Uchwa³a podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w ¿ycie po
up³ywie 14 dni od opublikowania z moc¹ od dnia 1 stycznia
2006 roku.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Rydzyny
() Ryszard Sibiñski
* Uchwa³a Nr 27/713/2005 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7 grudnia 2005 r. orzekaj¹ca
niewa¿noæ §1 ust. 1 lit. b) wyra¿enie o treci oraz
gminnych jednostek bud¿etowych uchwa³y Nr XXX/228/
2005 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 14 listopada 2005 roku
w sprawie zwolnieñ w podatku od nieruchomoci.
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5500
UCHWA£A Nr XXII/275/05 RADY GMINY W LUBASZU
z dnia 15 listopada 2005 r.
w sprawie zastosowania zwolnieñ w podatku od nieruchomoci na 2006 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz.
558; Nr 113, poz. 984; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz.
717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116,
poz. 1203; Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr
175, poz. 1457), art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o
podatkach i op³atach lokalnych1) (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84,
zm.: Nr 200, poz. 1683; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz.
1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966;
z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz.
1291, Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 143,
poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz.
1419, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1484) Rada Gminy
w Lubaszu uchwala, co nastêpuje:
§1. Zwalnia siê w 2006 roku z podatku od nieruchomoci:
1) budowle - ruroci¹gi wodoci¹gowe, urz¹dzenia kanalizacyjne, budynki stacji wodoci¹gowych, oczyszczalni cieków
oraz zajête pod nie grunty  s³u¿¹ce realizacji zadañ
komunalnych z zakresu gospodarki wodno-ciekowej,
2) nieruchomoci przeznaczone na dzia³alnoæ sportow¹, za
wyj¹tkiem zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej,
3) nieruchomoci przeznaczone pod dzia³alnoæ zwi¹zan¹
z ochron¹ przeciwpo¿arow¹ i bezpieczeñstwem publicznym, za wyj¹tkiem zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci
gospodarczej,
*4) nieruchomoci zwi¹zków wyznaniowych, za wyj¹tkiem
zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej,
5) nieruchomoci bêd¹ce w³asnoci¹ gminy (mienie komunalne) oddane w u¿ytkowanie podmiotom, których dzia³alnoæ zwi¹zana jest z turystyk¹ i rekreacj¹,
6) grunty Lasów Pañstwowych zajête na strzelnice myliwskie oddane w u¿ytkowanie innym podmiotom.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Lubasz.
§3. Traci moc uchwa³a nr XV/190/04 Rady Gminy
w Lubaszu z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie zastosowania
zwolnieñ w podatku od nieruchomoci na 2005 rok.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do zwolnieñ w podatku od
nieruchomoci od 2006 roku.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Bogus³aw Dymek
1)

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji
wdro¿enia nastêpuj¹cych dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów miêdzy pañstwami cz³onkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania op³at za u¿ytkowanie niektórych typów
infrastruktury przez pojazdy ciê¿arowe (Dz. Urz. WE L 187
z 20.07.1999). Dane dotycz¹ce og³oszenia aktów prawa
Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolit¹ Polsk¹ cz³onkostwa w Unii Europejskiej - dotycz¹ og³oszenia tych aktów
w Dzienniku Urzêdowym Unii Europejskiej -wydanie specjalne.
* Uchwa³a Nr 27/697/2005 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7 grudnia 2005r. orzekaj¹ca
niewa¿noæ postanowieñ §1 pkt 4 uchwa³y Nr XXII/275/05
Rady Gminy w Lubaszu z dnia 15 listopada 2005 r.
w sprawie zwolnieñ w podatku od nieruchomoci na
2006 r. jako podjêtej z naruszeniem prawa.
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5501
UCHWA£A Nr XXX/157/2005 RADY GMINY PÊPOWO
z dnia 21 listopada 2005 roku
w sprawie ustalenia stawek podatku: od nieruchomoci, od posiadania psów
oraz op³aty targowej i administracyjnej na terenie gminy w 2006 r.
Na podstawie art. 5, ust. 1 i 2, art. 7 ust. 3 art. 14, art. 18
i art. 19 pkt 1 lit. a i lit. d i i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr
9, poz. 84 ze zmianami) i art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust.
1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze
zmianami) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20
lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (Dz.U. Nr 62, poz. 718 ze zmianami)
Rada Gminy w Pêpowie uchwala, co nastêpuje:
§1. 1. Ustala siê roczne stawki podatku od nieruchomoci
w nastêpuj¹cych wysokociach:
1) od budynków mieszkalnych lub ich czêci - 0,44 z³ od 1 m2
pow. u¿ytkowej
2) od budynków lub ich czêci zwi¹zanych z prowadzeniem
dzia³alnoci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci
gospodarczej - 11,60 z³ od 1 m2 pow. u¿ytkowej
3) od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie
dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym - 5,43 z³ od 1 m2 pow. u¿ytkowej
4) od budynków lub ich czêci zajêtych na prowadzenie
dzia³alnoci gospodarczej w zakresie udzielania wiadczeñ
zdrowotnych - 3,67 z³ od 1 m2 pow. u¿ytkowej
5) od pozosta³ych budynków lub ich czêci, w tym zajêtych
na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku
publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego - 2,93
z³ od 1 m2 pow. u¿ytkowej
6) od budowli - 2% ich wartoci
7) od gruntów zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci
gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków - 0,51 z³ od 1 m2
powierzchni
8) od gruntów lub ich czêci wpisanych indywidualnie do
rejestru zabytków, zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci
gospodarczej - 0,39 z³ od 1 m2 powierzchni
9) od gruntów pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,59 z³ od 1 ha
powierzchni
10) od gruntów pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie
odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez
organizacje po¿ytku publicznego - 0,07 z³ od 1 m2 powierzchni

2. Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci wykorzystywane na cele kulturalne, sportowe i ochrony przeciwpo¿arowej z wyj¹tkiem zajêtych na dzia³alnoæ gospodarcz¹ stanowi¹ce w³asnoæ gminy.
§2. 1. Ustala siê roczn¹ stawkê podatku od posiadania
psów w wysokoci:
1) 13 z³ od pierwszego psa,
2) 35 z³ od drugiego psa i ka¿dego nastêpnego, a w gospodarstwie rolnym od trzeciego i ka¿dego nastêpnego.
2.

Zwalnia siê z podatku od posiadania psów:

1) z tytu³u posiadania psa do ósmego tygodnia ¿ycia.
2) z tytu³u posiadania psa w celu pilnowania gospodarstwa
domowego po jednym na ka¿de gospodarstwo z wy³¹czeniem psów podlegaj¹cych zwolnieniom ustawowym.
3. Zarz¹dza siê pobór podatku od posiadania psów
w drodze inkasa.
4.

Na inkasentów wyznacza siê so³tysów

5. Podatek p³atny jest do 15 maja i w ci¹gu 14 dni od daty
wejcia w posiadanie psa.
6.

Wysokoæ inkasa okrela odrêbna uchwa³a.

*§3.1. Ustala siê dzienne stawki op³aty targowej w nastêpuj¹cych wysokociach:
1) za zajêcie stanowiska targowego

- 9 z³

2) przy sprzeda¿y w handlu obwonym prowadzonym poza
placem targowym w Pêpowie przy ul. Powstañców Wlkp.
- 9 z³
2.

Zarz¹dza siê pobór op³aty targowej w drodze inkasa.

3.

Na inkasenta wyznacza siê Józefa Grobelnego.

4. Wysokoæ wynagrodzenia za inkaso wynosi 10% zainkasowanych kwot.
5. Op³atê targow¹ z tytu³u handlu obwonego nale¿y
uiszczaæ w Urzêdzie Gminy Pêpowo.
§4. 1. Ustala siê op³atê administracyjn¹ za wydany
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub
ze studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego:
a) wypis

- 27 z³.

b) wyrys

- 54 z³
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2. Op³atê administracyjn¹ uiszcza siê w kasie Urzêdu
Gminy z chwil¹ zg³oszenia ¿¹dania dokonania czynnoci
urzêdowej.
§5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie w 2006 roku.
Przewodnicz¹cy Rady
() mgr Kazimierz Zaremba

* Uchwa³a Nr 27/720/2005 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7 grudnia 2005 roku orzekaj¹ca niewa¿noæ postanowieñ §3 uchwa³y nr XXX/157/
2005 Rady Gminy Pêpowo z dnia 21 listopada 2005 roku
w sprawie ustalenia stawek podatku: od nieruchomoci,
od posiadania psów oraz op³aty targowej i administracyjnej na terenie gminy w 2006 r. jako podjêtej sprzecznie
z przepisami art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit a ustawy z dnia
12 stycznia 1991 roku o podatkach i op³atach lokalnych
(Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.) i art. 18 ust. 2 pkt 8
ustawy o samorz¹dzie gminnym.

5502
UCHWALA Nr XXVI/189/2005 RADY GMINY RYCZYWÓ£
z dnia 23 listopada 2005 roku
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od rodków transportowych* i zastosowania zwolnieñ.
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (z 2001 roku Dz.U. Nr 142,
poz. 1591 ze zm. z 2002r. Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.
558,Nr 113 , poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,
z 2003r. Dz.U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, , z 2004r.
Dz.U. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759
z 2005 r. Dz.U. Nr 172, poz. 1441 Nr 175, poz. 1457), art. 10
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i op³atach
lokalnych (z 2002 roku Dz.U. Nr 9, poz. 84 ze zm. z 2002 r. Dz.U.
Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039,
Nr 188, poz. 1840, Nr 2000, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966, z 2004
r. Dz.U. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291,
Nr 281, poz. 2782, z 2005 roku Dz.U. Nr 130. poz. 1087. Nr 143,
poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz.1399 Nr 169, poz.
1419) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 13 padziernika 2005 roku w sprawie stawek od rodków transportowych obowi¹zuj¹cych w 2006 roku (M. P. Nr 62, poz. 859)
Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1. Okrela siê wysokoæ stawek podatku od rodków
transportowych w z³:
1. od samochodów ciê¿arowych wyprodukowanych po 31
grudnia 1998r. o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
a) od 3,5 tony do 5, 5 tony w³¹cznie

528,00

b) powy¿ej 5,5 ton do 9 ton w³¹cznie

802,00

c) powy¿ej 9 ton a poni¿ej 1 2 ton

974,00

2. od samochodów ciê¿arowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznawanym za równowa¿ne
o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
1) o liczbie osi dwie
a) o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton
1.198,00
2) o liczbie osi trzy
a) o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton a mniejszej ni¿ 21 ton 1.360,00
b) o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub
wy¿szej ni¿ 21 ton
1.776,00
3) o liczbie osi cztery i wiêcej
a) o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton a mniejszej ni¿ 27 ton 1.989,00
b) o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub
wy¿szej ni¿ 27 ton
2.091,00
3. od samochodów ciê¿arowych z innymi systemami zawieszenia osi jezdnych:
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1) o liczbie osi dwie
a) o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton
1.360,00
2) o liczbie osi trzy
a) o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton a mniejszej ni¿ 21 ton 1.198,00
b) o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 21 ton
1.878,00
3) o liczbie osi cztery i wiêcej
a) o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton a mniejszej ni¿ 27 ton 2.091,00
b) o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 27 ton a mniejszej ni¿ 29 ton 2.296,00
c) o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 29 ton
2.453,00
4. od ci¹gników siod³owych i balastowych wyprodukowanych po 31 grudnia 1998 r. przystosowanych do u¿ywania
³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie
ca³kowitej zespo³u pojazdów:
1) od 3,5 tony i poni¿ej 5,5 tony

528,00

2) od 5,5 tony i poni¿ej 9 ton

802,00

3) do 9 ton i poni¿ej 12 ton

974,00

5. od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za
równowa¿ne:
1) o liczbie osi dwie
a) o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton a mniejszej ni¿
25 ton
1.198,00
b) o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 25 ton
1.776,00
2) o liczbie osi trzy
a) o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton a mniejszej ni¿
40 ton
1.878,00
b) o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 40 ton
2.091,00
6. od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ , z innym
systemem zawieszenia osi jezdnych:
1) o liczbie osi dwie
a) o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdu
równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton a mniejszej ni¿ 25 ton
1.360,00
b) o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 25 ton a mniejszej ni¿
3 1 ton
1.675,00

*c) o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej lub wy¿szej ni¿ 3 1 ton
1.938,00
2) o liczbie osi trzy
a) o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdu
równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton a mniejszej ni¿ 40 ton
1.878,00
b) o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdu
równej lub wy¿szej ni¿ 40 ton
2.549,00
7. od przyczep i naczep wyprodukowanych po 31 grudnia
1998 r., które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹
dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton i poni¿ej 12 ton,
z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹
prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego - 209,00 z³.
8. od przyczep i naczep ³¹cznie z pojazdem silnikowym,
z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równowa¿ne:
a) o liczbie osi jedna
- o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton a mniejszej ni¿
25 ton
284,00
- o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 25 ton
335.00
b) o liczbie osi dwie
- o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton a mniejszej ni¿
28 ton
365,00
- o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 28 ton a mniejszej ni¿
36 ton
1.096,00
- o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton
1.259,00
c) o liczbie osi trzy
- o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton a mniejszej ni¿
36 ton
974,00
- o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 3 6 ton
1.198,00
9. od przyczepy lub naczepy ³¹cznie z pojazdem silnikowym
z innym systemem zawieszenia osi jezdnych:
a) o liczbie osi jedna
- o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton a mniejszej ni¿
25 ton
335,00
- o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 25 ton
599,00
b) o liczbie osi dwie
- o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton a mniejszej ni¿
28 ton
386,00
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- o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 28 ton a mniejszej ni¿
36 ton
1.462.00
*- o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton
1.776,00
c) o liczbie osi trzy
- o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton a mniejszej ni¿
36 ton
1.228,00
- o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton
1.360.00
10. od autobusów wyprodukowanych po 31 grudnia 1998 r.
w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej ni¿ 30 miejsc
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc

782,00
1.563,00

*§2. 1. Dla pojazdów okrelonych w §1 pkt 1, 4, 7, i 10
wyprodukowanych przed 1999r. stawki podatku zwiêksza siê
i okrela w wysokoci:
1) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu
a) od 3,5 tony i poni¿ej 5,5 tony

538,00

b) od 5,5 tony i poni¿ej 9 ton

812,00

c) od 9 ton i poni¿ej 12 ton

985,00

2) od ci¹gników siod³owych lub balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹
o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdów od 3,5 tony
i poni¿ej 12 ton:
a) od 3,5 tony i poni¿ej 5,5 tony

538,00

b) od 5,5 tony i poni¿ej 9 ton

812,00

c) od 9 ton i poni¿ej 12 ton

985,00

3) od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym
posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton i poni¿ej
12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹
rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego 219,00 z³
2) od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej ni¿ 30 miejsc
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc
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792,00
1.573,00

*2. Dla pojazdów okrelonych w §1 pkt 1, 4, 10 posiadaj¹cych katalizatory stawki podatku zmniejsza siê i okrela
w wysokoci:

1) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie

508,00

b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie

782,00

c) powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton

944,00

2) od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 tony do 12
ton:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony

508,00

b) od 5,5 tony i poni¿ej 9 ton

771,00

c) od 9 ton i poni¿ej 12 ton

934,00

3) od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym
posiadaj ¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton i poni¿ej
12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹
rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego 147,00 z³
4) od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej ni¿ 30 miejsc

721,00

b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc

1.451,00

§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§4. Traci moc uchwa³a Nr XVIII/133/2004 Rady Gminy
w Ryczywole z dnia 18 listopada 2004 roku w sprawie
okrelenia wysokoci stawek podatku od rodków transportowych i zastosowania zwolnieñ.
§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego, ma zastosowanie od 1 stycznia 2006 roku
i podlega og³oszeniu w sposób zwyczajowo przyjêty.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() mgr in¿. Maciej Nowicki
* Uchwa³a Nr 27/717/2005 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7 grudnia 2005 r. orzekaj¹ca
niewa¿noæ uchwa³y Nr XXVI/189/2005 Rady Gminy Ryczywó³ z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie okrelenia
wysokoci stawek podatku od rodków transportowych
i zastosowania zwolnieñ w czêci §1 pkt 6 ppkt 1 lit. c, §1
pkt 9 lit. b tiret trzeci, w §2 ust. 1 wyra¿enia zwiêksza siê
i, w §2 ust. 2 wyra¿enia zmniejsza siê i oraz w tytule
uchwa³y skrela wyra¿enie i zastosowania zwolnieñ,
jako podjêtej sprzecznie z art. 10 ust. 1 ustawy o podatkach
i op³atach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.).
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5503
UCHWA£A Nr XXXV/241/2005 RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.
z dnia 24 listopada 2005 r.
w sprawie ustalenia stawek op³at za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarz¹dc¹
jest Gmina Borek Wlkp. na cele niezwi¹zane z budow¹, przebudow¹, remontem, utrzymaniem i ochron¹ dróg.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1591 z pón. zm.) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2086
z pón. zm.) Rada Miejska w Borku Wlkp. uchwala, co
nastêpuje:
§1. Ustala siê nastêpuj¹ce stawki op³at za zajêcie pasa
drogowego na cele niezwi¹zane z budow¹ przebudow¹, remontem utrzymaniem i ochron¹ dróg gminnych:
1. za prowadzenie robót w pasie drogowym za zajêcie 1 m2
powierzchni drogi

3) przy umieszczeniu urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych stosuje siê stawki w wysokoci 50%o okrelonych
w pkt 1.2.
Roczne stawki op³at w wysokoci okrelonej w §3 obejmuj¹ pe³ny rok kalendarzowy umieszczenia urz¹dzeñ w pasie
drogowym.
§4. Ustala siê nastêpuj¹ce stawki za zajêcie pasa drogowego na prawach wy³¹cznoci w celach innych ni¿ okrelone
w §1, §2, §3
1) za zajêcie 1 m2 powierzchni drogi:

a) przy zajêciu jezdni do 20% szerokoci - 1,00

a) przy zajêciu jezdni do 20% szerokoci - 1,00

b) przy zajêciu jezdni pow. 20 do 50 o szer. w³¹cznie - 2,00

b) przy zajêciu jezdni pow. 20% do 50% szer. w³¹cznie 2,00

c) przy zajêciu jezdni pow. 50% do ca³kowitego zajêcia
- 3,00
2. za prowadzenie robót na poboczach chodnikowych, placach zatokach postojowych i autobusowych, cie¿kach
rowerowych i ci¹gach pieszych za zajêcie 1 m2 - 1,50
3. za prowadzenie robót na pozosta³ych elementach pasa
drogowego (rowy, pasy zieleni) za zajêcie 1 m2 - 1,00
§2. Ustala siê nastêpuj¹ce stawki op³at dziennych za
zajêcie pasa drogowego w celu umieszczenia obiektów budowlanych nie zwi¹zanych z potrzebami zarz¹dzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam:
1) za 1 m2 rzutu poziomego obiektu handlowego lub us³ugowego
a) poza terenem zabudowanym - 0,50
b) w terenie zabudowanym - 0,60
2) za 1 m2 rzutu poziomego innych obiektów - 0,30
3) za 1 m2 powierzchni reklamy - 1,50
*§3. Ustala siê nastêpuj¹ce stawki op³at rocznych za
umieszczenie w pasie drogowym urz¹dzeñ infrastruktury
technicznej niezwi¹zanych z potrzebami zarz¹dzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego za zajêcie 1 m2 powierzchni
pasa drogowego przez rzut poziomy urz¹dzeñ:
1) za obszarem zabudowanym - 6,00
2) w obszarze zabudowanym - 15,00

c) przy zajêciu pow. 50% do ca³kowitego zajêcia jezdni 3,00
2) za zajêcie 1 m2 poboczy, chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, cie¿ek rowerowych i ci¹gów
pieszych - 1,50
3) za zajêcie 1 m2 pozosta³ych elementów pasa drogowego
(rowy, pasy, zieleñ) - 1,00.
§5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Borku
Wlkp.
§6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2006 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Roman Krêcio³ek
* ROZSTRZYGNIÊCIE NADZORCZE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO NR PN.Le.II-2.0911-331/2005 z dnia 20.12.2005
r. orzekaj¹ce niewa¿noæ uchwa³y Nr XXXV/241/05 Rady
Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 24 listopada 2005 r.
w sprawie: ustalenia stawek op³at za zajmowanie pasa
drogowego dróg gminnych, dla których zarz¹dc¹ jest
Gmina Borek Wlkp. na cele niezwi¹zane z budow¹, przebudow¹, remontem, utrzymaniem i ochron¹ dróg, w czêci dotycz¹cej fragmentu §3 w brzmieniu: Roczne stawki
op³at w wysokoci okrelonej §4 obejmuj¹ pe³ny rok
kalendarzowy umieszczenia urz¹dzeñ w pasie drogowym.
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UCHWALA Nr XXV/151/2005 RADY GMINY W NIECHANOWIE
z dnia 25 listopada 2005 r
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od rodków transportowych i zwolnieñ w tym podatku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001
r. Nr 142 , poz. 1591 z pón. zmian.) w zwi¹zku z art. 10 ust.
1 i 2 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz.
84 z poz. zmianami) oraz obwieszczenie Ministra Finansów
z dnia 17.10.2005 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych w podatkach i op³atach lokalnych (M. P. Nr 62, poz.
859), obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27.10.2005 r.
w sprawie stawek podatku od rodków transportowych obowi¹zuj¹cych w 2006 r. (M. P. nr 68, poz. 956) Rada Gminy
Niechanowo uchwala co nastêpuje:
§1. Okrela siê wysokoæ stawek podatku od rodków
transportowych
I. Od samochodu ciê¿arowego
1. wyprodukowanego przed 1990 r. i nie posiadaj¹cego
katalizatora o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie

- 480,00 z³

b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie

- 800,00 z³.

c) powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton

- 960,00 z³

2. wyprodukowanego przed 1990 r. i posiadaj¹cego katalizator o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie

- 432,00 z³

b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie

- 720,00 z³

c) powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton

- 864,00 z³

3) wyprodukowanego w 1990 r. lub póniej i nie posiadaj¹cego katalizatora o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie

- 432,00 z³

b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie

- 720,00 z³

c) powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton

- 864,00 z³

4) wyprodukowanego w 1990 r. lub póniej i posiadaj¹cego
katalizator o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do5,5 tony w³¹cznie

- 410,00 z³

b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie

- 684,00 z³

c) powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton

- 821,00 z³

II. Od samochodu ciê¿arowego z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
1) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿ 18 ton

a) o liczbie osi  dwie

- 554,00 z³

b) o liczbie osi  trzy

- 248,00 z³

c) o liczbie osi - cztery i wiêcej

- 660,00 z³

2) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton, a mniejszej ni¿ 26 ton
a) o liczbie osi  trzy
b) o liczbie osi - cztery i wiêcej

- 1.014,00 z³
- 668,00 z³

3) równej lub wy¿szej ni¿ 26 ton
a) o liczbie osi - cztery i wiêcej

- 1.654,00 z³

III Od samochodu ciê¿arowego z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu
1) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿ 18 ton
a) o liczbie osi - dwie

- 1.252,00 z³

b) o liczbie osi  trzy

- 507,00 z³

c) o liczbie osi - cztery i wiêcej

- 668,00 z³

2) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton, a mniejszej ni¿ 26 ton
a) o liczbie osi  trzy

- 1.577,00 z³

b) o liczbie osi - cztery i wiêcej

- 1.042,00 z³

3) równej lub wy¿szej ni¿ 26 ton, a mniejszej ni¿ 29 ton
a) o liczbie osi cztery

- 2.444,04 z³

4) równej lub wy¿szej ni¿ 29 ton
a) o liczbie osi cztery

- 2.452,80 z³

IV.Od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹
1) wyprodukowanego przed 1990 r. i nie posiadaj¹cego
katalizatora o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u
pojazdów:
a) od 3,5 tony i poni¿ej 5,5 ton

- 480,00 z³

b) od 5,5 tony i poni¿ej 9 ton

- 800,00 z³

c) od 9 ton i poni¿ej 12 ton

- 960,00 z³

2) wyprodukowanego przed 1990 r. i posiadaj¹cego katalizator o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) od 3,5 tony i poni¿ej 5,5 tony

- 432,00 z³

b) od 5,5 tony i poni¿ej 9 ton

- 720,00 z³

c) od 9 ton i poni¿ej 12 ton

- 864,00 z³

3) wyprodukowanego w 1990 r. lub póniej i nie posiadaj¹cego katalizatora o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
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a) od 3,5 tony i poni¿ej 5,5 tony

- 432,00 z³

b) od 5,5 tony i poni¿ej 9 ton

- 720,00 z³

c) od 9 ton i poni¿ej 12 ton

- 864,00 z³

4) wyprodukowanego w 1990 r. lub póniej i posiadaj¹cego
katalizator o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:

VIII. Od przyczepy i naczepy ³¹cznie z pojazdem silnikowym
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ zespo³u pojazdów (z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie
z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzonego przez podatnika
podatku rolnego)
1. równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton, i mniejsz¹ ni¿ 18 ton

a) od 3,5 tony i poni¿ej 5,5 tony

- 410,00 z³

a) o liczbie osi  jedna

b) od 5,5 tony i poni¿ej 9 ton

- 684,00 z³

b) o liczbie osi  dwie

c) od 9 ton i poni¿ej 12 ton

- 821,00 z³

V. Od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne, o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
1) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, i mniejszej ni¿ 18 ton
a) o liczbie osi  dwie

- 0,00 z³

2) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 31 ton
a) o liczbie osi  dwie

- 1.889,06 z³

3) równej lub wy¿szej ni¿ 31 ton
a) o liczbie osi  dwie

- 1.889,06 z³

b) o liczbie osi  trzy

- 1.889,06 z³

4) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 31 ton
a) o liczbie osi  trzy

- 1.889,06 z³

VI.Od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ z innym
systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie
ca³kowitej zespo³u pojazdów:
1) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton
a) o liczbie osi  dwie

- 38,11 z³

2) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 31 ton
a) o liczbie osi  dwie

- 1.889,06 z³

a) o liczbie osi  dwie

- 1.739,92z³

*b) o liczbie osi  trzy

- 2.288,44z³

4) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton i mniejszej ni¿ 40 ton
- 2.444,04 z³

5) równej lub wy¿szej ni¿ 40 ton
a) o liczbie osi trzy

- 0,00 z³
- 211,00 z³

2) równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 18 ton i mniejsz¹ ni¿ 36 ton
a) o liczbie osi jedna

 320,00 z³

b) o liczbie osi  dwie

 850,00 z³

3) równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 36 ton
a) o liczbie osi  dwie
b) o liczbie osi  trzy

 1.150,00 z³
 943,00 z³

4) równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton i mniejsz¹ ni¿ 36 ton
a) o liczbie osi  trzy

- 677,00 z³

IX.Od przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym z innym systemem zawieszenia osi jezdnych posiadaj¹ dopuszczaln¹ mas¹ ca³kowit¹ zespo³u pojazdów
(z wyj¹tkiem zwi¹zan¹ wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹
prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego)
1) równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton, i mniejsz¹ ni¿ 18 ton
a) o liczbie osi  jedna

- 26,00 z³

b) o liczbie osi - dwie

- 310,00 z³

2) równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 18 ton do 36 ton w³¹cznie
a) o liczbie osi  jedna
b) o liczbie osi  dwie

 562,00 z³
 1.292,00 z³

3) wy¿sz¹ ni¿ 36 ton
a) o liczbie osi  dwie

 1.700,00 z³

b) o liczbie osi  trzy

 1.281,00 z³

4) równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton i mniejsz¹ ni¿ 36 ton

3) równej lub wy¿szej ni¿ 31 ton

a) o liczbie osi  trzy

Poz. 5504

- 2.288,44 z³

VII. Od przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton i
poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku
rolnego:
1) dla przyczep wyprodukowanych przed 1990 r. - 273,40 z³
2) dla przyczep wyprodukowanych z 1990 r. lub póniej
- 258,00 z³

a) o liczbie osi  trzy

- 943,00 z³

X. Od autobusu:
1) wyprodukowanego przed 1990 r. i nie posiadaj¹cego
katalizatora w zale¿noci od liczby miejsc siedz¹cych
a) mniej ni¿ 30 miejsc

- 1.120,00 z³

b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc

- 1.416,00 z³

2) wyprodukowanego przed 1990 r. i posiadaj¹cego katalizator w zale¿noci od liczby miejsc siedz¹cych:
a) mniej ni¿ 30 miejsc

- 1.008,00 z³

b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc

- 1.274,00 z³

3) wyprodukowanego w 1990 r. lub póniej i nie posiadaj¹cego katalizatora w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
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a) mniej ni¿ 30 miejsc

- 1.008,00 z³

b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc

- 1.274,00 z³

4) wyprodukowanego w 1990 r. lub póniej i posiadaj¹cego
katalizator w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia
a) mniej ni¿ 30 miejsc

- 958,00 z³

b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc

- 1.210,00 z³

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3. Traci moc uchwa³a Rady Gminy Niechanowo z dnia 1
grudnia 2003 r. Nr X/59/2003 w sprawie okrelenia wysokoci
stawek od rodków transportowych i zwolnieñ w tym podatku
oraz uchwa³a z dnia 30 grudnia 2004 r. Nr XVIII/110/2004
w sprawie zmiany uchwa³y w sprawie okrelenia wysokoci
stawek podatku od rodków transportowych i zwolnieñ w tym
podatku.

Poz. 5504, 5505

* Uchwa³a Nr 27/700/05 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7 grudnia 2005 r. orzekaj¹ca
niewa¿noæ w czêci postanowienia §1 ust VI pkt 3 lit. b)
uchwa³y Nr XXV/151/2005 Rady Gminy Niechanowo
z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie okrelenia wysokoci
stawek podatku od rodków transportowych i zwolnieñ
w tym podatku w czêci obejmuj¹cej ustalenie stawki
podatku od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹
z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o liczbie osi
trzy i dopuszczalnej masie ca³kowitej równiej lub wy¿szej
ni¿ 31 ton i mniejszej ni¿ 36 ton w wysokoci 2.288,44 z³
z powodu naruszenia przepisów art. 10 ust. 1 pkt 4 lit. a
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i op³atach
lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.).

§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1.01.2006 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Niechanowo
() Zdzis³aw Sikora

5505
UCHWA£A Nr XXV/143/05 RADY GMINY DAMAS£AWEK
z dnia 30 listopada 2005 r.
w sprawie podatków i op³at lokalnych na 2006 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.
1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; Dz.U. z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz.
1806, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003 r. Nr
80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004 r. Nr 116, poz.
1203; Dz.U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441), art. 5 ust. 1, art. 7 ust.
3, art. 10, art. 12 ust. 4 art. 14, art. 18, art. 19 pkt 1 lit. a i e,
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 , Nr 200, poz. 1683,
Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz.
1840, Nr 200, poz. 1953,Nr 203, poz. 1966, Dz.U. z 2004 r. Nr
92, poz. 880 i 884, Nr 96 poz. 959, Nr 123, poz. 1291, Dz.U.
z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz.

1419, Nr 167, poz. 1399, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1484)
oraz art. 30 ust. 2 z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Dz.U.
z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, Dz.U. z 2005r. Nr
113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087). Rada Gminy Damas³awek
uchwala co nastêpuje:
§1. 1. Ustala siê nastêpuj¹ce stawki podatku od nieruchomoci:
1) od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni
- 0,64 z³
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b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni- 3,52 z³
c) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez
organizacje po¿ytku publicznego od 1 m2 powierzchni
- 0,08 z³
2) od budynków lub ich czêci:
a) mieszkalnych od 1m2 powierzchni u¿ytkowej - 0,44 z³
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêci
zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej od
1 m2 powierzchni u¿ytkowej
- 13,56 z³
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej
- 8,37 z³
d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej
- 2,80 z³
e) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego od 1 m2 powierzchni
u¿ytkowej
- 3,08 z³
3) od budowli - 2% ich wartoci okrelonej na podstawie art.
4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i op³atach
lokalnych.
2.

Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci:

1) nieruchomoci lub ich czêci stanowi¹ce w³asnoæ Gminy
(mienie komunalne) takie jak: hydrofornie kot³ownie,
oczyszczalnia, wysypisko, zajête na potrzeby instytucji
kultury, wietlice wiejskie, szatnie i boiska sportowe,
przystanki autobusowe, remizy stra¿ackie
2) pozosta³e budynki lub ich czêci stanowi¹ce w³asnoæ lub
bêd¹ce w posiadaniu emerytów, którzy przekazali grunty
na rzecz Skarbu Pañstwa i prowadz¹ samodzielnie gospodarstwo domowe
-

z wyj¹tkiem zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej.

3. Podatek od nieruchomoci p³atny jest w ustawowych
terminach.
§2. 1. Ustala siê stawkê roczn¹ podatku od posiadania
psów w kwocie - 28,00 z³
2. Zwalnia siê z podatku od posiadania psów: od posiadanie jednego psa pilnuj¹cego nieruchomoæ, stanowi¹c¹
w³asnoæ osoby fizycznej lub bêd¹c¹ w jej posiadaniu na
podstawie innego tytu³u prawnego, nie zajêt¹ na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej.
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3. Podatek p³atny jest bez wezwania u so³tysa lub
w kasie Urzêdu Gminy w terminie do 15 maja ka¿dego roku,
wzglêdnie w ci¹gu 14 dni od wejcia w posiadanie psa.
4. Zarz¹dza siê pobór podatku w drodze inkasa, na
inkasentów wyznacza siê so³tysów.
5. Wynagrodzenie dla so³tysów za inkaso z tytu³u podatku od posiadania psów ustala siê w formie prowizji
w wysokoci 20% od pobranej osobicie przez inkasenta
kwoty podatku.
6. Wynagrodzenie wyp³acane bêdzie, po rozliczeniu siê
inkasenta z pobranych nale¿noci, w ostatnim dniu roboczym
miesi¹ca, w którym pobiera siê ratê podatku.
§3. 1. Ustala siê dzienne stawki op³aty targowej, za dokonanie sprzeda¿y:
1) produktów rolnych:
a) z rêki, kosza, skrzynki

- 3,70 z³

b) ze stoiska

- 9,20 z³

c) z wozu konnego, samochodu, platformy, przyczepy
- 11,10 z³
2) sprzeda¿y zwierz¹t

- 18,60 z³

3) wieñców

- 18,60 z³

4) pozosta³ych towarów:
a) z rêki, kosza, skrzynki
b) ze stoiska



- 14,60 z³

c) z wozu konnego, samochodu, platformy, przyczepy
- 18,60 z³
2. Zarz¹dza siê pobór op³aty targowej w drodze inkasa.
Inkasentem op³aty targowej jest Urz¹d Gminy. Op³ata targowa pobierana jest w dniu dokonywania sprzeda¿y.
§4. 1. Ustala siê op³atê administracyjn¹ od nastêpuj¹cych
czynnoci urzêdowych nie podlegaj¹cych op³acie skarbowej:
1) za wypis z miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego
- 24,10 z³
2) za wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
- 47,20 z³
2. Wp³aty op³aty administracyjnej nale¿y dokonywaæ
w kasie Urzêdu Gminy Damas³awek w dniu wykonania czynnoci urzêdowych.
§5. 1. Okrela siê wysokoæ stawek podatku od rodków
transportowych:
1) samochody ciê¿arowe w zale¿noci od dopuszczalnej masy
ca³kowitej pojazdu: w zale¿noci od roku produkcji i wyposa¿enia w katalizator

5 



- 7,40 z³
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2) Samochody ciê¿arowe o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton
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3) Ci¹gniki siod³owe lub balastowe przystosowane do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie
ca³kowitej zespo³u pojazdów; w zale¿noci od roku produkcji i wyposa¿enia w katalizator:
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4) Ci¹gniki siod³owe i balastowe przystosowane do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej
zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton
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5) Przyczepy i naczepy , które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ z wyj¹tkiem zwi¹zanych
z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego:
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6) Przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿
12 ton z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego.
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7) Autobusy w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia; roku produkcji i wyposa¿enia w katalizator
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2. Zwalnia siê od podatku od rodków transportowych
a) autobusy do przewozów uczniów do szkó³ bêd¹ce
w posiadaniu jednostki bud¿etowej
§7. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Damas³awek.
§8. Traci moc uchwa³a nr XIX/106/04 Rady Gminy Damas³awek z dnia 30.11.2004 r. w sprawie podatków i op³at

lokalnych , obni¿enia ceny skupu ¿yta do obliczenia podatku
rolnego na 2005r.
§9. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do naliczenia podatków i op³at
pocz¹wszy od 2006 roku.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() mgr S³awomir Buk

5506
UCHWA£A Nr XXV/144/05 Rady Gminy Damas³awek
z dnia 30 listopada 2005r.
w sprawie okrelenia wzorów formularzy dla celów podatków: od nieruchomoci, rolnego i lenego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust.
1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.
1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457), art. 6 ust.
13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i op³atach
lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683,
z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840,
Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 880,
Nr 92, poz. 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291 Nr 281, poz.
2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 143, poz. 1199, Nr 164
poz. 1365, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1419, Nr 175. poz.
1462, Nr 179, poz. 1484), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15
listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz.U. z 1993 r. Nr 94,
poz. 431, z 1994 r. Nr 1. poz. 3, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997
r. Nr 43, poz. 272, Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 108, poz. 681,
z 2001 r. Nr 81, poz. 875, z 2002 r. Nr 200, poz. 1680, z 2003
r. Nr 110, poz. 1039. Nr 162, poz. 1568, z 2005 r. Nr 143, poz.
1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462,
Nr 179, poz. 1484) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30
padziernika 2002 r. o podatku lenym (Dz.U. Nr 200, poz.
1682, Nr 216, poz. 1826, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164,
poz. 1365, Nr 179, poz. 1484) Rada Gminy uchwala co
nastêpuje:
§1. Okrela siê wzory formularzy dla celów naliczenia
podatków od osób fizycznych:
1. od nieruchomoci o symbolu IN-1- za³¹cznik Nr 1,

2. rolnego o symbolu IR-1- za³¹cznik Nr 2,
3. lenego o symbolu IL-1- za³¹cznik Nr 3.
§2. Okrela siê wzory formularzy dla celów naliczenia
podatków dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych
oraz spó³ek nie maj¹cych osobowoci prawnej oraz dla osób
fizycznych bêd¹cych wspó³w³acicielami lub wspó³posiadaczami z osobami prawnymi.
1. Informacja w sprawie podatku od nieruchomoci o symbolu DN-1- za³¹cznik Nr 4,
2. Informacja w sprawie podatku rolnego o symbolu DR-1za³¹cznik Nr 5,
3. Informacja w sprawie podatku lenego o symbolu DL-1za³¹cznik Nr 6.
§3. Okrela siê wzory za³¹czników do formularzy okrelonych w §1 i §2 niniejszej uchwa³y
1. dane:
1) dane o nieruchomociach o symbolu ZN-1/A - za³¹cznik Nr 7,
2) dane o nieruchomociach rolnych o symbolu ZR-1/Aza³¹cznik Nr 8,
3) dane o nieruchomociach lenych o symbolu Z£-1/Aza³¹cznik Nr 9,
2. dane o zwolnieniach podatkowych:
1) dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomoci o symbolu ZN-1/B- za³¹cznik Nr 10,
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2) dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku
rolnym o symbolu ZR-1/B- za³¹cznik Nr 11,
3) dane o zwolnieniach podatkowych w podatku lenym
o symbolu Z£-1/B- za³¹cznik Nr 12,
3. informacja o pozosta³ych wspó³w³acicielach (wspó³posiadaczach)
1) informacja o pozosta³ych wspó³w³acicielach (wspó³posiadaczach) o symbolu ZN-1/C-za³¹cznik Nr 13,
2) informacja o pozosta³ych wspó³w³acicielach (wspó³posiadaczach) o symbolu ZR-1/C-za³¹cznikNr 14,
3) informacja o pozosta³ych wspó³w³acicielach (wspó³posiadaczach) o symbolu ZL-1/C-za³¹cznik Nr 15.
§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Damaslawek.
§5. Trac¹ moc:

Poz. 5506

1) Uchwa³a Nr XI/62/03 Rady Gminy w Damas³awku z dnia
1 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia obowi¹zuj¹cych
na terenie Gminy Damas³awek wzorów formularzy: Informacja o nieruchomociach i obiektach budowlanych
sk³adanych przez osoby fizyczne podlegaj¹ce obowi¹zkowi podatku od nieruchomoci oraz Deklaracji na podatek
od nieruchomoci sk³adanych przez podatników bêd¹cych osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi
nie maj¹cymi osobowoci prawnej,
2) Uchwa³a Nr XI/63/03 Rady Gminy w Damas³awku z dnia
1 grudnia 2003 roku w sprawie okrelenia wzorów formularzy na podatek rolny oraz wzorów formularzy na podatek
leny.
§6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do ustalenia podatków na rok
2006.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() mgr S³awomir Buk
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5507
UCHWA£A Nr XXV/145/2005 RADY GMINY DAMAS£AWEK
z dnia 30 listopada 2005 roku
w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkañcami Gminy Damas³awek
Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym - tekst jednolity (Dz.U. Nr 142, poz.
1591 z 2001 roku z póniejszymi zmianami) Rada Gminy
Damas³awek uchwala co nastêpuje:
§1. Konsultacje z mieszkañcami gminy przeprowadza siê
w przypadku gdy wymagaj¹ tego przepisy powszechnie obowi¹zuj¹cego prawa.
§2. 1. Konsultacje mog¹ byæ przeprowadzone tak¿e
w innych sprawach wa¿nych dla Gminy:
a) gdy organy gminy zwróc¹ siê do mieszkañców o wyra¿enie opinii maj¹cych byæ przedmiotem ich rozstrzygniêæ,
b) na wniosek co najmniej 1/20 mieszkañców gminy uprawnionych do brania udzia³u w konsultacjach Je¿eli konsultacja dotyczy mieszkañców ca³ej gminy,
c) na wniosek co najmniej 1/20 mieszkañców obszaru objêtego konsultacj¹, uprawnionych do brania udzia³u, je¿eli
konsultacja nie dotyczy mieszkañców Za³¹cznik nr 1 ca³ej
gminy.
2. Wnioski mieszkañców, o których mowa w punkcie b
i c powinny zawieraæ ich imiona, nazwiska, adresy zamieszkania, numer ewidencyjny PESEL oraz w³asnorêcznie z³o¿one
podpisy .Wniosek powinien wskazywaæ równie¿ reprezentanta wnioskodawców.
3. Iloæ mieszkañców, o których mowa w ust.1, ustala siê
na dzieñ 31 grudnia poprzedzaj¹cego roku kalendarzowego.
§3. Konsultacje przeprowadza siê na zebraniach z mieszkañcami gminy, chyba, ¿e organ gminy zarz¹dzaj¹cy konsultacje postanowi inaczej.
§4. O przeprowadzeniu konsultacji na wniosek mieszkañców, lub z w³asnej inicjatywy, decyduje Rada Gminy
w odrêbnej uchwale. Rada Gminy podejmuje uchwa³ê
w przedmiocie konsultacji w terminie 60 dni od daty z³o¿enia
wniosku.
§5. W przypadku nie uwzglêdnienia wniosku mieszkañców o przeprowadzenie konsultacji, Rada Gminy informuje
o tym wskazanego reprezentanta wnioskodawców oraz og³asza treæ uchwa³y z uzasadnieniem na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy, w³aciwych jednostek pomocniczych gminy oraz
na stronie internetowej Gminy Damas³awek.

§6. O przeprowadzeniu konsultacji w sytuacji okrelonej
w §1, lub z w³asnej inicjatywy, decyduje Wójt w formie
zarz¹dzenia.
§7. W konsultacjach maj¹ prawo braæ udzia³ mieszkañcy
Gminy, stale zamieszkuj¹cych na jej obszarze, którzy w dniu
odpowiadaj¹cym dacie rozpoczêcia konsultacji maj¹ ukoñczone 18 lat.
§8. Konsultacja oznacza rejestracjê opinii, uwag i propozycji do sposobu rozstrzygniêcia sprawy, poddanej konsultacji.
§9. 1. Postanawiaj¹c o przeprowadzeniu konsultacji organ gminy podaje do wiadomoci publicznej w szczególnoci:
a) przedmiot konsultacji oraz cele i przewidywane skutki
projektowanego rozstrzygniêcia,
b) terytorialny zasiêg konsultacji,
c) datê rozpoczêcia i zakoñczenia konsultacji,
d) sposób oraz tryb podsumowania zg³oszonych opinii, uwag,
i propozycji.
2. Organ gminy do przeprowadzenia konsultacji mo¿e
powo³aæ komisjê w sk³adzie od 3 do 7 osób.
3.

Konsultacje przeprowadza siê na koszt Gminy.

§10. 1. Organ gminy rozpatruje opinie, uwagi i propozycje zg³oszone w toku konsultacji oraz podaje je analizie.
2. Organ gminy podaje do wiadomoci publicznej wynik
konsultacji przez og³oszenie jego treci na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Gminy, w³aciwych jednostek pomocniczych gminy
oraz na stronie internetowej Gminy Damas³awek.
§11. Wyniki konsultacji nie wi¹¿¹ organów gminy.
cji.

§12. Wójt prowadzi rejestr przeprowadzonych konsulta-

§13. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Damas³awek.
§14. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() mgr S³awomir Buk
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5508
UCHWA£A Nr XXXVII/250/2005 RADY GMINY GO£UCHÓW
z dnia 30 listopada 2005 roku
w sprawie uchwalenia Gminnego regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz wyp³acania
nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w placówkach owiatowych gminy Go³uchów.
Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 54 ust. 7 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r.  Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003 r., Nr 118,
poz. 1112 z pón. zm.) w nawi¹zaniu do art. 14 ustawy z dnia
15 lipca 2004 r. o zmianie ustawy  Karta Nauczyciela oraz
o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 179, poz. 1845)
oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z pón. zm.), uchwala siê co nastêpuje:
§1. Niniejszym uchwala siê Gminny regulamin wynagradzania nauczycieli oraz wyp³acania nauczycielskiego dodatku
mieszkaniowego w placówkach owiatowych gminy Go³uchów na rok 2006, stanowi¹cy Za³¹cznik nr 1 do tej¿e
Uchwa³y.

§2. Traci moc Uchwa³a Nr XXVIII/86/2004 Rady Gminy
Go³uchów z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia
Gminnego regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz wyp³acania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w placówkach owiatowych gminy Go³uchów.
§3. Wykonanie Uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2006 roku.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Jan Sobczak

Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XXXVII/250/2005
Rady Gminy Go³uchów
z dnia 30 listopada 2005 r.

GMINNY REGULAMIN WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI ORAZ WYP£ACANIA NAUCZYCIELSKIEGO
DODATKU MIESZKANIOWEGO W PLACÓWKACH OWIATOWYCH GMINY GO£UCHÓW
Podstawa prawna:
art. 30 ust. 6 oraz art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982
roku - Karta Nauczyciela (Dz.U. 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z
pón. zm.)
§1. Postanowienia wstêpne
1. Gminny regulamin wynagradzania nauczycieli oraz wyp³acania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
w placówkach owiatowych gminy Go³uchów, zwany
dalej Regulaminem, okrela:
1) wysokoæ stawek dodatków: za wys³ugê lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, oraz szczegó³owe warunki przyznawania tych dodatków,
2) szczegó³owe warunki obliczania i wyp³acania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doranych zastêpstw,
3) wysokoæ i szczegó³owe zasady wyp³acania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
2. Regulamin okrela równie¿:
1) ogólne zasady podzia³u rodków na nagrody dla nauczycieli za ich osi¹gniêcia dydaktyczno  wychowawcze.

3. Ka¿dorazowa zmiana wysokoci dodatków, o których mowa
w pkt 1 i 2 nastêpowaæ bêdzie w trybie ich stanowienia.
4. Ilekroæ w regulaminie jest mowa o:
1) szkole  nale¿y przez to rozumieæ przedszkole, szko³ê
podstawow¹, gimnazjum lub inn¹ placówkê, dla której
gmina Go³uchów jest organem prowadz¹cym,
2) dyrektorze lub wicedyrektorze  nale¿y przez to rozumieæ dyrektora lub wicedyrektora jednostki, o której
mowa w pkt 1.
3) pracodawcy  nale¿y przez to rozumieæ jednostki wymienione w pkt 1,
4) nauczycielach  nale¿y przez to rozumieæ nauczycieli i
wychowawców zatrudnionych w jednostkach wymienionych w pkt 1,
5) organie prowadz¹cym  nale¿y przez to rozumieæ
odpowiednio w zale¿noci od kompetencji: Radê Gminy
lub Wójta Gminy,
6) roku szkolnym  nale¿y przez to rozumieæ okres pracy
szko³y od 1 wrzenia danego roku do 31 sierpnia roku
nastêpnego,
7) uczniu  nale¿y przez to rozumieæ tak¿e wychowanka,
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8) tygodniowym obowi¹zkowym wymiarze godzin  nale¿y przez to rozumieæ tygodniowy obowi¹zkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3 lub art.
42 ust. 4a ustawy Karta Nauczyciela,
9) Karcie Nauczyciela  nale¿y przez to rozumieæ ustawê
z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.
z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, z pón. zm.),
10) rozporz¹dzeniu  nale¿y rozumieæ rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia
2005 r. w sprawie wysokoci minimalnych stawek
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych
warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia
zasadniczego oraz wynagradzania za pracê w dniu
wolnym od pracy (Dz.U. Nr 22, poz. 181)
§2. Dodatek za wys³ugê lat
1. Nauczycielom przys³uguje dodatek za wys³ugê lat,
w wysokoci 1% wynagrodzenia zasadniczego za ka¿dy
rok pracy, wyp³acany w okresach miesiêcznych poczynaj¹c od czwartego roku pracy, z tym, ¿e dodatek ten nie
mo¿e przekroczyæ 20% wynagrodzenia zasadniczego.
2. Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje:
1) pocz¹wszy od pierwszego dnia miesi¹ca kalendarzowego nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nauczyciel naby³ prawo do dodatku lub do wy¿szej stawki
dodatku, je¿eli nabycie prawa nast¹pi³o w ci¹gu miesi¹ca,
2) za dany miesi¹c, je¿eli nabycie prawa do dodatku lub
wy¿szej jego stawki nast¹pi³o od pierwszego dnia
miesi¹ca.
3. Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje nauczycielowi za dni,
za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie, z zastrze¿eniem art. 20 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela, oraz za dni
nieobecnoci w pracy z powodu niezdolnoci do pracy
wskutek choroby lub koniecznoci osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym cz³onkiem rodziny,
za które nauczyciel otrzymuje z tego tytu³u zasi³ek
z ubezpieczenia spo³ecznego.
4. Dodatek za wys³ugê lat wyp³aca siê z góry, w terminie
wyp³aty wynagrodzenia.
§3. Dodatek motywacyjny
1. Nauczyciel za sw¹ pracê mo¿e otrzymaæ dodatek motywacyjny.
2. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:
1) uzyskiwanie szczególnych osi¹gniêæ w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuñczej, a w szczególnoci:
a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzglêdnieniem ich
mo¿liwoci oraz warunków pracy nauczyciela dobrych osi¹gniêæ dydaktyczno-wychowawczych potwierdzonych wynikami badañ nauczania, efektami
egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami
w konkursach, zawodach, olimpiadach itp.,

b) umiejêtne rozwi¹zywanie problemów wychowawczych uczniów we wspó³pracy z ich rodzicami,
c) pe³ne rozpoznanie rodowiska wychowawczego
uczniów, aktywne i efektywne dzia³anie na rzecz
uczniów potrzebuj¹cych szczególnej opieki,
2) jakoæ wiadczonej pracy, a w szczególnoci:
a) systematyczne i efektywne realizowanie przydzielonych zadañ i obowi¹zków,
b) podnoszenie kwalifikacji i umiejêtnoci zawodowych,
c) wzbogacanie w³asnego warsztatu pracy,
d) dba³oæ o estetykê powierzonych pomieszczeñ
i sprawnoæ pomocy dydaktycznych lub innych
urz¹dzeñ szkolnych,
e) prawid³owe prowadzenie dokumentacji szkolnej,
w tym pedagogicznej,
f) rzetelne i terminowe wywi¹zywanie siê z poleceñ
s³u¿bowych,
g) przestrzeganie dyscypliny pracy,
3) posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego,
4) zaanga¿owanie w realizacjê czynnoci i zajêæ, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 1-3 ustawy Karta
Nauczyciela, a w szczególnoci:
a) udzia³ w organizowaniu imprez i uroczystoci szkolnych,
b) udzia³ w komisjach przedmiotowych i innych,
c) opiekowanie siê samorz¹dem uczniowskim lub
innymi organizacjami uczniowskimi dzia³aj¹cymi
na terenie szko³y,
d) prowadzenie lekcji kole¿eñskich, przejawianie innych form aktywnoci w ramach wewn¹trz szkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
e) aktywny udzia³ w realizowaniu innych zadañ statutowych szko³y.
3. Na wysokoæ dodatku motywacyjnego dyrektorów szkó³
wp³ywa ponadto:
1) dba³oæ o dydaktyczny i wychowawczy poziom szko³y,
2) przestrzeganie przepisów dotycz¹cych organizacji pracy szko³y,
3) prawid³owoæ dysponowania przyznanymi szkole rodkami finansowymi,
4) tworzenie warunków do rozwijania samorz¹dnej i samodzielnej nauki uczniów i pracy nauczycieli,
5) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich
zadañ i w doskonaleniu zawodowym,
6) efektywna wspó³praca z rodzicami oraz rodowiskiem
lokalnym,
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7) d¹¿enie do osobistego rozwoju zawodowego, wdra¿anie programów autorskich, nowatorskich rozwi¹zañ
metodycznych,
8) prezentowanie w³aciwej postawy moralnej i etycznej,
9) umiejêtnoæ ³agodzenia konfliktów miêdzyludzkich
w miejscu pracy,
10) realizowanie racjonalnej polityki kadrowej,
11) osi¹ganie wysokich wyników zewnêtrznego mierzenia
jakoci pracy szko³y.
4. Dodatek motywacyjny przyznaje siê na czas okrelony, nie
krótszy ni¿ 2 miesi¹ce i nie d³u¿szy rok.
5. Wysokoæ dodatku motywacyjnego dla nauczyciela i wicedyrektora - uwzglêdniaj¹c poziom spe³nienia warunków, o których mowa w pkt 2 ustala dyrektor,
a w stosunku do dyrektora, po uwzglêdnieniu tak¿e stopnia spe³niania kryteriów okrelonych w pkt 3  organ
prowadz¹cy szko³ê.
6. Nowopowo³ani dyrektorzy oraz nauczyciele, którym czasowo powierzono pe³nienie obowi¹zków dyrektora szko³y,
maj¹ prawo do dodatku motywacyjnego w wysokoci nie
mniejszej ni¿ otrzymywanej jako nauczyciele przed objêciem funkcji.
7. Dodatek motywacyjny mo¿e wynosiæ odpowiednio:
1) dla nauczycieli - do 10% wynagrodzenia zasadniczego,
2) dla wicedyrektorów - do 15% wynagrodzenia zasadniczego,
3) dla dyrektorów  do 25% wynagrodzenia zasadniczego.
Przyznaje siê szko³om rodki na dodatki motywacyjne dla
nauczycieli w wysokoci 6% od sumy ich wynagrodzeñ
zasadniczych.
8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor szko³y mo¿e zwiêkszyæ dodatek motywacyjny nauczycielowi
(wicedyrektorowi), a organ prowadz¹cy  dyrektorowi lub
nauczycielowi, któremu czasowo powierzono pe³nienie
obowi¹zków dyrektora szko³y w ramach dodatkowych 5%.
Zwiêkszenie dodatku odbywa siê na czas okrelony danego roku bud¿etowego po uprzednim zatwierdzeniu przez
organ prowadz¹cy.
9. Dodatek motywacyjny przyznaje siê jako okrelony procent wynagrodzenia zasadniczego po zaokr¹gleniu do
pe³nych z³otych, przyjmuj¹c zasadê, i¿ kwoty do 0,49 z³
pomija siê, a kwoty od 0,50 z³ zaokr¹gla siê w górê do
pe³nych z³otych.
10. Dodatek motywacyjny przys³uguje nauczycielowi za dni,
za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie, z zastrze¿eniem art. 20 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela.
11. Dodatek motywacyjny nie przys³uguje:
1) w okresie nieusprawiedliwionej nieobecnoci w pracy,
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2) w okresie urlopu dla poratowania zdrowia,
3) w okresach , za które nie przys³uguje wynagrodzenie
zasadnicze,
12. Dodatek motywacyjny wyp³aca siê z góry, w terminie
wyp³aty wynagrodzenia.
§4. Dodatki funkcyjne
1. Do uzyskania dodatku funkcyjnego uprawnieni s¹ nauczyciele, którym powierzono:
1) stanowisko dyrektora, wicedyrektora szko³y, nauczyciela, któremu czasowo powierzono pe³nienie obowi¹zków dyrektora szko³y, albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szko³y,
2) wychowawstwo klasy,
3) sprawowanie funkcji opiekuna sta¿u.
2. Dodatek za pe³nienie funkcji kierowniczej
1) Przy ustalaniu wysokoci dodatku funkcyjnego dyrektorów i wicedyrektorów szkó³ lub zespo³ów szkó³,
bierze siê pod uwagê wielkoæ szko³y (zespo³u), jej
strukturê organizacyjn¹, z³o¿onoæ zadañ wynikaj¹cych z zajmowanego stanowiska, liczbê innych stanowisk kierowniczych w szkole (zespole), liczbê oddzia³ów, liczbê zatrudnionych pracowników, zmianowoæ,
wyniki pracy szko³y oraz warunki demograficzne
i geograficzne, w jakich szko³a (zespó³) funkcjonuje.
2) Otrzymywanie dodatku za pe³nienie funkcji kierowniczej nie wy³¹cza prawa do otrzymywania dodatku
funkcyjnego, o którym mowa w pkt 1 ppkt 2 i 3.
3) Prawo do dodatku za pe³nienie funkcji kierowniczej
powstaje od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego
po miesi¹cu, w którym nast¹pi³o powierzenie stanowiska kierowniczego, a je¿eli powierzenie stanowiska
nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca  od tego dnia.
4) Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze na czas okrelony, traci prawo do dodatku funkcyjnego z up³ywem tego okresu, a w razie wczeniejszego
odwo³ania - z koñcem miesi¹ca, w którym nast¹pi³o
odwo³anie, a je¿eli odwo³anie nast¹pi³o pierwszego
dnia miesi¹ca  od tego dnia.
5) Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrektora
szko³y przys³uguje wicedyrektorowi szko³y od pierwszego dnia miesi¹ca kalendarzowego nastêpuj¹cego
po trzech miesi¹cach nieobecnoci dyrektora szko³y
z przyczyn innych ni¿ urlop wypoczynkowy.
6) Ustala siê granice przyznawanych dodatków funkcyjnych za sprawowanie funkcji dyrektora i wicedyrektora
okrelone w tabeli nr 1, z zastrze¿eniem , i¿ dyrektorowi lub nauczycielowi, któremu czasowo powierzono
pe³nienie funkcji dyrektora szko³y dodatek przyznaje
organ prowadz¹cy, a wicedyrektorowi  dyrektor danej
szko³y.
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Tabela nr 1

/ 

7



*


*



'



:



  











=



'











'











'











:



 














* liczone jako procent minimalnej stawki wynagrodzenia
zasadniczego nauczyciela sta¿ysty posiadaj¹cego tytu³
zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym

3) Ustala siê miesiêczn¹ stawk¹ dodatku funkcyjnego za
wychowawstwo klasy okrelon¹ jako iloczyn liczby
uczniów w danej klasie i kwoty 2,00 z³.

7) Dodatek za pe³nienie funkcji dyrektora (wicedyrektora)
przyznaje siê na okres jednego roku kalendarzowego
tj. od miesi¹ca stycznia do grudnia danego roku.

4) W przypadku trwa³ego zwiêkszenia lub zmniejszenia
liczby uczniów w klasie, zobowi¹zuje siê dyrektora
szko³y do natychmiastowej zmiany decyzji p³acowej
danego wychowawcy klasowego. Zmiana nastêpowaæ
bêdzie od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po
miesi¹cu, w którym nast¹pi³a zmiana, a je¿eli zmiana
ta nast¹pi³a od pierwszego dnia  od tego dnia.

8) Nauczycielowi, któremu czasowo powierzono pe³nienie funkcji dyrektora szko³y, dodatek przyznaje siê na
czas powierzenia.
9) Dodatek za pe³nienie funkcji przys³uguje nauczycielowi
za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie,
z zastrze¿eniem art. 20 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela.
10) Dodatek za pe³nienie funkcji nie przys³uguje:
a) w okresie nieusprawiedliwionej nieobecnoci
w pracy,
b) w okresie urlopu dla poratowania zdrowia,
c) w okresach , za które nie przys³uguje wynagrodzenie zasadnicze,
d) od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po
miesi¹cu, w którym nauczyciel zaprzesta³ pe³nienia
obowi¹zków z innych powodów, a je¿eli zaprzestanie pe³nienia tych obowi¹zków nast¹pi³o od pierwszego dnia miesi¹ca  od tego dnia.
11) Dodatek za pe³nienie funkcji wyp³aca siê z góry,
w terminie wyp³aty wynagrodzenia.
3. Dodatek za wychowawstwo:
1) Nauczycielom pe³ni¹cym funkcjê wychowawcy klasy
przys³uguje odrêbny dodatek funkcyjny.
2) W razie zaprzestania wykonywania zajêæ w ci¹gu miesi¹ca lub ich podjêcia w takim czasie, nauczyciel
otrzymuje dodatek z tego tytu³u proporcjonalnie do
przepracowanego okresu. W takim przypadku wysokoæ dodatku ustala siê dziel¹c stawkê miesiêcznego
dodatku przez 30 i mno¿¹c przez liczbê dni kalendarzowych, przypadaj¹cych w okresie przepracowanym.

5) Dodatek przys³uguje nauczycielowi za dni, za które
nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie, z zastrze¿eniem
art. 20 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela.
6) Dodatek nie przys³uguje:
a) w okresie nieusprawiedliwionej nieobecnoci
w pracy,
b) w okresie urlopu dla poratowania zdrowia,
c) w okresach , za które nie przys³uguje wynagrodzenie zasadnicze,
d) od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po
miesi¹cu, w którym nauczyciel zaprzesta³ pe³nienia
obowi¹zków z innych powodów, a je¿eli zaprzestanie pe³nienia tych obowi¹zków nast¹pi³o od pierwszego dnia miesi¹ca  od tego dnia.
7) Dodatek za wychowawstwo wyp³aca siê z góry,
w terminie wyp³aty wynagrodzenia.
4. Dodatek za sprawowanie funkcji opiekuna sta¿u.
1) Nauczyciel pe³ni¹cy funkcjê opiekuna sta¿u otrzymuje
dodatek funkcyjny.
2) Prawo do dodatku powstaje od dnia, w którym nauczyciel podejmuje obowi¹zki opiekuna sta¿u i trwa nieprzerwanie do koñca sta¿u, z zastrze¿eniem ppkt 3.
3) W przypadku nieobecnoci w pracy nauczyciela odbywaj¹cego sta¿ z przyczyn okrelonych w art. 9d ust. 5
ustawy Karta Nauczyciela trwaj¹cej d³u¿ej ni¿ 1 miesi¹c, wstrzymuje siê wyp³atê dodatku od pierwszego
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d) od pierwszego dnia miesi¹ca, w którym nauczyciel
zaprzesta³ pe³nienia obowi¹zków opiekuna sta¿u
z innych powodów, a je¿eli zaprzestanie obowi¹zków nast¹pi³o od pierwszego dnia miesi¹ca  od
tego dnia.

dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po up³ywie miesi¹ca
nieobecnoci w pracy nauczyciela odbywaj¹cego sta¿.
4) Warunkiem otrzymania dodatku jest wywi¹zywanie siê
z na³o¿onych na opiekuna sta¿u obowi¹zków, okrelonych przez dyrektora placówki.
5) Ustala siê miesiêczn¹ stawkê dodatku funkcyjnego za
sprawowanie funkcji opiekuna sta¿u w wysokoci:
30,00 z³
6) Dodatek za sprawowanie funkcji opiekuna sta¿u przys³uguje nauczycielowi za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie, z zastrze¿eniem art. 20 ust. 6
ustawy Karta Nauczyciela.
7) Dodatek nie przys³uguje:
a) w okresie nieusprawiedliwionej nieobecnoci
w pracy opiekuna sta¿u,
b) w okresie urlopu dla poratowania zdrowia,
c) w okresach, za które nie przys³uguje wynagrodzenie zasadnicze,

8) Dodatek funkcyjny za sprawowanie funkcji opiekuna
sta¿u wyp³aca siê z góry w terminie wyp³aty wynagrodzenia.
§5. Dodatek za warunki pracy
1. Nauczycielowi przys³uguje odrêbny dodatek za pracê
w trudnych warunkach.
2. Za pracê w trudnych warunkach uznaje siê prowadzenie
przez nauczyciela:
1) zajêæ rewalidacyjno  wychowawczych z dzieæmi
i m³odzie¿¹ upoledzonymi umys³owo w stopniu g³êbokim,
2) indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego
do kszta³cenia specjalnego,
3. Wysokoci dodatków za pracê w trudnych warunkach
okrelone s¹ tabeli nr 2:

Tabela nr 2
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4. W razie zbiegu prawa do obu dodatków za trudne warunki
pracy przys³uguj¹cych jednoczenie na podstawie pkt 2,
nauczycielowi przys³uguj¹ oba dodatki.
5. Za pracê w warunkach uci¹¿liwych uznaje siê prowadzenie zajêæ wymienionych w §9 rozporz¹dzenia.
6. W razie zbiegu tytu³ów za trudne warunki pracy i za
uci¹¿liwe warunki pracy, nauczycielowi przys³uguje prawo
do obu dodatków.
7. Dodatek za warunki pracy wyp³aca siê w ca³oci, je¿eli
nauczyciel realizuje w takich warunkach ca³y obowi¹zuj¹cy go wymiar zajêæ oraz w przypadku, gdy nauczyciel,
któremu powierzono stanowisko kierownicze realizuje
w tych warunkach obowi¹zuj¹cy go wymiar zajêæ. Dodatek wyp³aca siê w odpowiedniej czêci, je¿eli nauczyciel
realizuje w trudnych warunkach tylko czêæ obowi¹zuj¹cego wymiaru lub je¿eli jest zatrudniony w niepe³nym wymiarze zajêæ.
8. Dodatek za warunki pracy przys³uguje nauczycielowi
w okresie faktycznego wykonywania pracy, z któr¹ dodatek jest zwi¹zany oraz w okresie niewykonywania pracy,
za który przys³uguje wynagrodzenie liczone jak za okres
urlopu wypoczynkowego, z zastrze¿eniem art. 20 ust. 6
ustawy Karta Nauczyciela.

:


















9. Dodatek za trudne i uci¹¿liwe warunki pracy nie przys³uguje:
1) w okresie nie usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy,
2) w okresach, za które nie przys³uguje wynagrodzenie
zasadnicze,
3) od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nauczyciel zaprzesta³ wykonywania
pracy.
10. Dodatki za trudne i uci¹¿liwe warunki pracy wyp³aca siê
z góry w terminie wyp³aty wynagrodzenia.
§6. Dodatek za godziny ponadwymiarowe i godziny doranych zastêpstw
1. Dodatek za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doranego zastêpstwa wyp³aca siê wg stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzglêdnieniem dodatku za
warunki pracy, je¿eli praca w godzinach ponadwymiarowych zosta³a zrealizowana w warunkach uprawniaj¹cych
do dodatku.
2. Wynagrodzenie za jedn¹ godzinê ponadwymiarow¹
i godzinê doranego zastêpstwa oblicza siê z zastrze¿e-
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niem pkt 3, dziel¹c przyznan¹ nauczycielowi stawkê wynagrodzenia zasadniczego (³¹cznie z dodatkami za warunki
pracy, je¿eli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz
doranego zastêpstwa odbywa³a siê w takich warunkach),
przez miesiêczn¹ liczbê godzin tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru zajêæ dydaktycznych, wychowawczych lub
opiekuñczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doranego zastêpstwa nauczyciela.
3. Dla nauczycieli realizuj¹cych tygodniowy obowi¹zkowy
wymiar zajêæ ustalony na podstawie art. 42 ust. 4a Karty
Nauczyciela, wynagrodzenie za jedn¹ godzinê doranego
zastêpstwa oblicza siê dziel¹c przyznan¹ nauczycielowi
stawkê wynagrodzenia zasadniczego (³¹cznie z dodatkiem
za warunki pracy , je¿eli praca w godzinach doranego
zastêpstwa odbywa³a siê w tych warunkach) przez miesiêczn¹ liczbê godzin realizowanego wymiaru zajêæ.
4. Miesiêczn¹ liczbê godzin tygodniowego obowi¹zkowego
lub realizowanego wymiaru zajêæ nauczyciela, o której
mowa w pkt 2 i 3 , ustala siê mno¿¹c tygodniowy
obowi¹zkowy lub realizowany wymiar zajêæ przez 4,16
z zaokr¹gleniem do pe³nych godzin w ten sposób, ¿e czas
zajêæ do 0,5 godziny pomija siê, a co najmniej 0,5 godziny
liczy siê za pe³n¹ godzinê.
5. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przys³uguje
za godziny faktycznie zrealizowane, pod warunkiem wypracowania przez nauczyciela w danym tygodniu obowi¹zkowego wymiaru zajêæ.
6. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przys³uguje za dni,
w których nauczyciel nie realizuje zajêæ:
1) z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego,
2) rozpoczynania i koñczenia zajêæ w rodku tygodnia,
3) za dni usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy.
7. Godziny ponadwymiarowe przypadaj¹ce w dniach,
w których nauczyciel nie móg³ ich zrealizowaæ z przyczyn
le¿¹cych po stronie pracodawcy, w szczególnoci w zwi¹zku z:
1) zawieszeniem zajêæ z powodu epidemii lub mrozów,
2) wyjazdem dzieci na wycieczki lub na imprezy,
3) chorob¹ dziecka nauczanego indywidualnie trwaj¹c¹
nie d³u¿ej ni¿ tydzieñ, traktuje siê jak godziny faktycznie
odbyte.
8. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadaj¹ dni usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajêcia
rozpoczynaj¹ siê i koñcz¹ w rodku tygodnia  za podstawê ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje
siê obowi¹zkowy tygodniowy wymiar zajêæ okrelony
w art. 42 ust. 3 i 4a Karty Nauczyciela, pomniejszony
o 1/5 tego wymiaru (lub 1/4, gdy dla nauczyciela ustalono
czterodniowy tydzieñ pracy) za ka¿dy dzieñ usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy lub dzieñ ustawowo wolny
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od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które
przys³uguje wynagrodzenie w takim tygodniu nie mo¿e
byæ jednak wiêksza ni¿ liczba godzin przydzielonych
w planie organizacyjnym.
9. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny
doranych zastêpstw wyp³aca siê z do³u.
§7. Wysokoæ oraz szczegó³owe zasady wyp³acania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
1. Nauczyciel zatrudniony na terenie gminy Go³uchów ma
prawo do nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, którego wysokoæ uzale¿niona jest od stanu rodzinnego
nauczyciela Wysokoæ dodatku mo¿e byæ tak¿e zró¿nicowana w zale¿noci od miejscowoci, w której nauczyciel
jest zatrudniony.
2. Warunkiem wyp³aty dodatku, o którym mowa w pkt 1 jest
posiadanie przez nauczyciela kwalifikacji do zajmowania
stanowiska nauczyciela oraz zatrudnienie w wymiarze nie
ni¿szym ni¿ po³owa obowi¹zuj¹cego wymiaru zajêæ.
3. Do cz³onków rodziny nauczyciela uprawnionego do dodatku zalicza siê wspólnie z nim zamieszkuj¹cych:
1) ma³¿onka, który nie posiada w³asnego ród³a dochodów lub który jest nauczycielem czynnym,
2) rodziców nauczyciela pozostaj¹cych na wy³¹cznym
utrzymaniu nauczyciela,
3) pozostaj¹ce na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela
i jego ma³¿onka dzieci do ukoñczenia 18 roku ¿ycia lub
do czasu ukoñczenia przez nie szko³y ponadgimnazjalnej, nie d³u¿ej jednak ni¿ do ukoñczenia 21 roku ¿ycia,
4) pozostaj¹ce na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela
i jego ma³¿onka niepracuj¹ce dzieci bêd¹ce studentami, do czasu ukoñczenia studiów wy¿szych, nie d³u¿ej
jednak ni¿ do ukoñczenia 26 roku ¿ycia,
5) dzieci niepe³nosprawne nie posiadaj¹ce w³asnego ród³a dochodów.
4. O zaistnia³ej zmianie liczby cz³onków rodziny, o których
mowa w pkt 3, nauczyciel otrzymuj¹cy dodatek jest obowi¹zany niezw³ocznie powiadomiæ dyrektora szko³y,
a dyrektor szko³y otrzymuj¹cy dodatek  organ prowadz¹cy. W przypadku niepowiadomienia dyrektora szko³y lub
organ prowadz¹cy o zmianie liczby cz³onków rodziny,
nienale¿nie pobrane przez nauczyciela wiadczenie podlega zwrotowi.
5. Nauczycielowi i jego wspó³ma³¿onkowi zamieszkuj¹cemu
z nim stale, bêd¹cemu tak¿e nauczycielem przys³uguje
tylko jeden dodatek. Ma³¿onkowie wspólnie wskazuj¹
pracodawcê, który bêdzie im wyp³aca³ dodatek.
6. Dodatek przys³uguje nauczycielowi niezale¿nie od tytu³u
prawnego do zajmowania przez niego lokalu mieszkalnego.
7. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szko³ach przys³uguje tylko jeden dodatek, wyp³acany przez wskazanego przez
niego pracodawcê.
8. Wysokoæ nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
wynosi:
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1) 1% minimalnego wynagrodzenia za pracê, o którym
mowa w ustawie z dnia 10 padziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracê (Dz.U. Nr 200,
poz. 1679 z pón. zm.)
-

dla nauczyciela bêd¹cego osob¹ samotn¹ i nie
posiadaj¹c¹ dzieci ani rodziców na utrzymaniu,

2) 1,5% minimalnego wynagrodzenia za pracê, o którym
mowa w ppkt 1 dla nauczyciela, którego rodzina liczy
do 2 osób,
3) 2% minimalnego wynagrodzenia za pracê, o którym
mowa w ppkt 1 dla nauczyciela, którego rodzina liczy
do 3 osób,
4) 2,5% minimalnego wynagrodzenia za pracê, o którym
mowa w ppkt 1 dla nauczyciela, którego rodzina liczy
co najmniej 4 osoby,
9. Kwoty przypadaj¹cego dodatku zaokr¹gla siê do pe³nych
z³otych w ten sposób, ¿e kwotê do 0,49 z³ pomija siê,
a kwotê od co najmniej 0,50 z³ zaokr¹gla siê do pe³nego
z³otego.
10. Dodatek przys³uguje w okresie wykonywania pracy,
a tak¿e w okresach:
1) niewykonywania pracy, za które przys³uguje wynagrodzenie (w tym w okresie urlopu zdrowotnego, stanu
nieczynnego,
2) pobierania zasi³ku z ubezpieczenia spo³ecznego,
3) odbywania zasadniczej s³u¿by wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej s³u¿by wojskowej; w przypadku, gdy z nauczycielem powo³anym do s³u¿by
wojskowej zawarta by³a umowa o pracê na czas okrelony, dodatek wyp³aca siê nie d³u¿ej ni¿ do koñca
okresu, na który umowa ta zosta³a zawarta,
4) korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego
w odrêbnych przepisach.
11. Dodatek przyznaje siê na wniosek nauczyciela (dyrektora
szko³y) lub na wspólny wniosek nauczycieli bêd¹cych
wspó³ma³¿onkami. Wniosek powinien zawieraæ owiadczenie wnioskodawcy o liczbie cz³onków rodziny, o których mowa w pkt 4.
12. Dodatek przys³uguje od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym z³o¿ony zosta³ wniosek
o jego przyznanie.
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13. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor szko³y, a dyrektorowi szko³y  organ prowadz¹cy szko³ê.
14. Organ prowadz¹cy szko³ê mo¿e podwy¿szyæ dodatek
w granicach posiadanych rodków.
15. Dodatek mieszkaniowy wyp³aca siê z góry w terminie
wyp³aty wynagrodzenia zasadniczego.
16. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy nie wchodzi w sk³ad
wynagrodzenia.
§8. Ogólne zasady podzia³u rodków na nagrody dla
nauczycieli za ich osi¹gniêcia dydaktyczno-wychowawcze
1. Tworzy siê specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli
za ich osi¹gniêcia dydaktyczno  wychowawcze w wysokoci 1 % planowanych rocznych wynagrodzeñ osobowych, z przeznaczeniem na nagrody organu prowadz¹cego i nagrody dyrektorów szkó³.
2. Ustala siê nastêpuj¹cy podzia³ specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli:
1) 20% funduszu przeznacza siê na nagrody organu prowadz¹cego,
2) 80% funduszu przeznacza siê na nagrody dyrektorów
szkó³.
3. Szczegó³owe kryteria i tryb przyznawania nagród dla
nauczycieli za ich osi¹gniêcia dydaktyczno-wychowawcze
okrelaj¹ odrêbne przepisy.
§9. Postanowienia koñcowe
1. Traci moc Uchwa³a Nr XXVIII/86/2004 Rady Gminy Go³uchów z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia
Gminnego regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz
wyp³acania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
w placówkach owiatowych gminy Go³uchów.
2. W sprawach nieunormowanych niniejszym Regulaminem
maj¹ zastosowanie przepisy Karty Nauczyciela oraz przepisy wykonawcze.
3. Projekt Regulaminu zosta³ uzgodniony z przedstawicielami nauczycielskich zwi¹zków zawodowych dzia³aj¹cych na
terenie gminy Go³uchów.
4. Zmiany Regulaminu nastêpuj¹ w trybie jego stanowienia.
§10. Regulamin wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2006
roku.
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5509
UCHWA£A Nr XL/169/05 RADY GMINY I MIASTA W ODOLANOWIE
z dnia 1 grudnia 2005 r.
w sprawie ustalenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U.
nr 142 poz. 1591 ze zmianami oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (tekst
jednolity Dz.U. z 2002 r. nr 9 poz. 84 ze zmianami) uchwala
siê co nastêpuje:
§1. Ustala siê nastêpuj¹ce stawki podatku od nieruchomoci:
1. od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni
0,55 z³
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni 3,61 z³
c) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego od 1 m2 powierzchni
0,11 z³
2. od budynków lub ich czêci:
a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej 0,45 z³
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêci zajêtych
na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej
17,00 z³

c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w
zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym
8,58 z³
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej
d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w
zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej
3,71 z³
e) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego od 1 m2 powierzchni
u¿ytkowej
3,25 z³
3. od budowli - 2% ich wartoci okrelonej na podstawie art.
4 ust. 1 pkt 3 i ust.3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy i Miasta.
§3. Traci moc uchwa³a NR XXVI/118/2004 Rady Gminy
i Miasta w Odolanowie z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie
ustalenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci.
§4. Uchwa³ê og³asza siê poprzez rozplakatowanie na tablicach og³oszeñ w Urzêdzie Gminy i Miasta, na tablicach
og³oszeñ we wsiach so³eckich oraz w prasie lokalnej.
§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i dotyczy roku podatkowego 2006.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy i Miasta w Odolanowie
() mgr Jan Prokop
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5510
UCHWA£A Nr XL/171/05 RADY GMINY I MIASTA W ODOLANOWIE
z dnia 1 grudnia 2005 r.
w sprawie ustalenia wysokoci stawek podatku od posiadania psów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U.
nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 14 ust. 1, 2 i 4 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych
(tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. nr 9 poz. 84 ze zmianami)
uchwala siê co nastêpuje:
§1. Ustala siê stawkê podatku od ka¿dego psa na terenie
Gminy i Miasta Odolanów w wysokoci 32,50 z³ rocznie.
§2. Podatek jest p³atny z góry, bez wezwania do dnia 31
marca roku podatkowego lub w ci¹gu dwóch tygodni od
wejcia w posiadanie psa w kasie Urzêdu lub na rachunek
Urzêdu Gminy i Miasta w Odolanowie. Podatek pobiera siê
w wysokoci po³owy stawki, je¿eli osoba wesz³a w posiadanie
psa po dniu 30 czerwca danego roku podatkowego.

prowadzonym gospodarstwie domowym na terenie Gminy
i Miasta Odolanów.
§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy i Miasta Odolanów.
§5. Traci moc uchwa³a nr XXVI/120/2004 Rady Gminy
i Miasta w Odolanowie z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie
ustalenia wysokoci stawek od posiadania psów.
§6. Uchwa³ê og³asza siê poprzez rozplakatowanie na tablicach og³oszeñ w Urzêdzie Gminy i Miasta, na tablicach
og³oszeñ we wsiach so³eckich oraz w prasie lokalnej.
§7. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i dotyczy roku podatkowego 2006.

§3. Zwalnia siê z podatku od posiadania psów w³acicieli
posiadaj¹cych jednego lub dwa psy w ka¿dym samodzielnie

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy i Miasta w Odolanowie
() mgr Jan Prokop

5511
UCHWA£A Nr XL/172/05 RADY GMINY I MIASTA W ODOLANOWIE
z dnia 1 grudnia 2005 r.
w sprawie wysokoci stawek op³aty targowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U.
nr 142 poz. 1591 ze zmianami), art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (tekst
jednolity Dz.U. z 2002 r. nr 9 poz. 84 ze zmianami), uchwala
siê co nastêpuje:

§1. Ustala siê dzienne stawki op³aty targowej od osób
fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych
nie maj¹cych osobowoci prawnej, dokonuj¹cych sprzeda¿y
na targowiskach w nastêpuj¹cych wysokociach:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 198














  




 















 









































 



























§2. 1. Op³atê targow¹ pobiera siê dziennie od osób fizycznych i osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie
maj¹cych osobowoci prawnej dokonuj¹cych sprzeda¿y na
targowiskach.
2.
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Op³atê targow¹ pobiera siê w formie pieniê¿nej.

§3. Zarz¹dza siê pobór op³aty targowej w drodze inkasa.
Funkcjê inkasenta powierza siê Zak³adowi Us³ug Komunalnych w Odolanowie  pe³ni¹cemu czynnoci administratora targowiska miejskiego.
Inkasent otrzymuje wynagrodzenie w wysokoci 50% od
sumy zainkasowanych kwot.































§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy i Miasta.
§5. Traci moc uchwa³a nr XXVI/121/2004 z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie wysokoci stawek op³aty targowej.
§6. Uchwa³ê og³asza siê poprzez rozplakatowanie na tablicach og³oszeñ w Urzêdzie Gminy i Miasta, na tablicach
og³oszeñ we wsiach so³eckich oraz w prasie lokalnej.
§7. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego dotyczy roku podatkowego 2006.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy i Miasta w Odolanowie
() mgr Jan Prokop

Dziennik Urzêdowy
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5512
UCHWA£A Nr XL/173/05 RADY GMINY I MIASTA W ODOLANOWIE
z dnia 1 grudnia 2005 r.
w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji dla celów podatku od nieruchomoci, rolnego oraz lenego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001
roku nr 142 poz. 1591 ze zmianami), art. 6 ust. 13, ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych
(tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. nr 9 poz. 84 ze zmianami), art.
6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
(tekst jednolity Dz.U. z 1993 r. nr 94 poz. 431 ze zmianami),
art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 padziernika 2002 r. o podatku
lenym (Dz.U. z 2002 r. nr 200 poz. 1682 ze zmianami) uchwala
siê co nastêpuje:
§1. Ustala siê obowi¹zuj¹ce na terenie Gminy i Miasta
Odolanów wzory informacji i deklaracji do celów podatku:
1) od nieruchomoci:
-

informacja w sprawie podatku od nieruchomoci 
za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y;

-

deklaracja w sprawie podatku od nieruchomoci 
za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y;

2) rolnego:
-

informacja w sprawie podatku rolnego  za³¹cznik nr
3 do niniejszej uchwa³y;

-

deklaracja w sprawie podatku rolnego  za³¹cznik nr 4
do niniejszej uchwa³y;

3) lenego:
-

informacja w sprawie podatku lenego  za³¹cznik
nr 5 do niniejszej uchwa³y;

-

deklaracja w sprawie podatku lenego  za³¹cznik nr 6
do niniejszej uchwa³y.

4) od nieruchomoci, rolnego, lenego:
-

informacja w sprawie podatku od nieruchomoci, rolnego, lenego  za³¹cznik nr 7 do niniejszej uchwa³y

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy i Miasta.
§3. Traci moc Uchwa³a Nr XV/67/2003 Rady Gminy
i Miasta w Odolanowie z dnia 4 grudnia 2003 roku w sprawie
ustalenia wzorów informacji i deklaracji dla celów podatku:
od nieruchomoci, rolnego oraz lenego.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i obowi¹zuje od 1 stycznia 2006 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy i Miasta w Odolanowie
() mgr Jan Prokop
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5513
UCHWA£A Nr XL/174/05 RADY GMINY I MIASTA W ODOLANOWIE
z dnia 1 grudnia 2005 roku
w sprawie zwolnienia podatku od nieruchomoci.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U.
z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 7 ust. 3
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (Dz.U. z 2002 r. nr 9 poz. 84 ze zmianami), uchwala
co nastêpuje:
§1. Zwalnia siê z dniem 1 stycznia 2006 roku a¿ do
odwo³ania z podatku od nieruchomoci, grunty, budynki
i budowle oraz ich czêci zajête przez gminne jednostki
organizacyjne, a prowadz¹ce dzia³alnoæ w zakresie:

§2. Zwalnia siê z dniem 1 stycznia 2006 r. a¿ do odwo³ania
z podatku od nieruchomoci, grunty, budynki i budowle oraz
ich czêci zajête na dzia³alnoæ w zakresie rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej z wyj¹tkiem nieruchomoci lub ich czêci
wykorzystywanych na dzia³alnoæ gospodarcz¹.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy i Miasta.
§4. Traci moc uchwa³a nr XXXI/43/2001 Rady Gminy
i Miasta w Odolanowie z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie
zwolnienia z podatku od nieruchomoci.
§5. Uchwa³ê og³asza siê poprzez rozplakatowanie na tablicach og³oszeñ w Urzêdzie Gminy i Miasta, na tablicach
og³oszeñ we wsiach so³eckich oraz w prasie lokalnej.

a) kultury i sztuki
b) sportu, kultury fizycznej i rekreacji
c) opieki spo³ecznej i pomocy ludziom starszym

§6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i obowi¹zuje od 1 stycznia 2006 roku.

d) ochotniczych stra¿y po¿arnych
e) wydobycia, uzdatniania i przesy³u wody pitnej
f) odprowadzania i oczyszczania cieków

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy i Miasta w Odolanowie
() mgr Jan Prokop

g) sk³adowania odpadów
2. Zwolnienie przewidziane w pkt 1 nie dotyczy, gruntów, budynków i budowli oraz ich czêci wynajmowanych
innym podmiotom na dzia³alnoæ gospodarcz¹.

5514
UCHWA£A Nr XL/179/05 RADY GMINY I MIASTA W ODOLANOWIE
z dnia 1 grudnia 2005 r.
w sprawie zmiany treci Uchwa³y Nr XXVII/28/98 z dnia 15.06.1998 r. dotycz¹cej okrelenia zasad nabycia, zbycia
nieruchomoci gruntowych oraz ich wydzier¿awiania lub najmu na okres d³u¿szy ni¿ 3 lata.
Dzia³aj¹c na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera a ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (jednolity tekst
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 43 pkt
2 ustawy z dnia 20.06.2002 r. o bezporednim wyborze wójta,
burmistrza i prezydenta miasta (Dz.U. Nr 113, poz. 984 z 2002
r. ze zmianami), ustala siê, co nastepuje:

§1. W uchwale Nr XXVII/28/98 Rady Gminy i miasta
w Odolanowie z dnia 15.06.1998 r. w sprawie: okrelenia
zasad nabycia, zbycia nieruchomoci gruntowych oraz ich
wydzier¿awiania lub najmu na okres d³u¿szy ni¿ 3 lata oraz
w za³¹czniku Nr 1 do przedmiotowej uchwa³y wprowadza siê
nastêpuj¹ce zmiany: u¿yte w ró¿nych przypadkach w §2 oraz

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 198
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4 zmienianej uchwa³y, a tak¿e w punkcie 1, 3, 5, 6, 7 i 8
za³¹cznika Nr 1 do uchwa³y Nr XXVII/28/98 Rady Gminy
i Miasta w Odolanowie z dnia 15.06.1998 r. wyrazy Zarz¹d
gminy, zastêpuje siê wyrazami Burmistrz Gminy i Miasta
Odolanów.

§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy i Miasta w Odolanowie
() mgr Jan Prokop

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy i Miasta w Odolanowie.

5515
UCHWA£A Nr XXVII/192/2005 RADY GMINY KO£ACZKOWO
z dnia 2 grudnia 2005 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci na 2006 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8,art. 40 ust. 1, art. 41 ust.
1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorz¹dzie
gminnym (Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. Nr 23,poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113,poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806 z 2002 r. Nr.80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2003
r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2004 r., Nr 172, poz.
1441, Nr 175, poz. 1457 z 2005 r.) i art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 12
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 Nr 200, poz. 1683, Dz.U.
z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840,
Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966, Dz.U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 880, Nr 92, poz. 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291,
Nr 281, poz. 2782, Dz.U. z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 143,
poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz.
1419, Nr 175, poz. 1462) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 27 padziernika 2005 r. w sprawie wysokoci
górnych granic stawek kwotowych w podatkach i op³atach
lokalnych (M. P. Nr 68, poz. 956 z 2005 r.)
§1. Ustala siê nastêpuj¹ce stawki roczne podatku od
nieruchomoci:
1. Od budynków lub ich czêci:
a) mieszkalnych - 0,44 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêci zajêtych
na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej - 11,13 z³ od
1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym - 8,58 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,

d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych - 3,68 z³
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
e) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego - 3,23 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej.
2. Od budowli - 2% ich wartoci.
3. Od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,44 z³ od 1 m2 powierzchni.
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych - 3,33 z³. od 1 ha powierzchni,
c) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego - 0,08 z³. od 1 m2
powierzchni.
§2. 1. Zarz¹dza siê pobór podatku od nieruchomoci
w drodze inkasa od osób fizycznych.
Inkasentami poboru podatku od nieruchomoci wyznacz¹
siê so³tysów wsi.
2. Wynagrodzenie za pobór podatku od nieruchomoci
so³tysom okrela uchwa³a Rady Gminy Ko³aczkowo Nr X/55/
95 z 28.04.1995 r.
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3. Podatek mo¿na równie¿ uiszczaæ na rachunek bankowy Urzêdu Gminy Ko³aczkowo P.B.S Wrzenia Oddzia³ Ko³aczkowo Nr 21 9681 1038 1100 0143 0001 9813.

§4. Uchwa³¹ wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

§3. Wykonanie Uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

Przewodnicz¹cy Rady
() Wojciech Majchrzak

5516
UCHWA£A Nr XXVII/193/2005 RADY GMINY KO£ACZKOWO
z dnia 2 grudnia 2005 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od rodków transportowych
na terenie Gminy Ko³aczkowo na 2006 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art.1, art.
42, 41 ust. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 , Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806 z 2002 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2003
r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2004 r. Nr 172, poz.
1441, Nr 175,poz. 1457 z 2005 r. oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych
(Dz.U. Nr 9, poz. 84, Dz.U. Nr 200 ,poz. 1683 z 2002 r. Dz.U.
Nr 96, poz. 874, Dz.U. Nr 110, poz. 1039, Dz.U. Nr 188, poz.
1840, Dz.U. Nr 200, poz. 1953, Dz.U. Nr 203, poz. 1966 z 2003
r, Dz.U. Nr 92, poz. 880, Dz.U. Nr 92, poz. 884, Dz.U. Nr 96,
poz. 959, Dz.U. Nr 123, poz. 1291, Dz.U. Nr 281, poz. 2782
z 2004 r., Dz.U. Nr 130, poz. 1087, Dz.U. Nr 143, poz. 199, Dz.U.
Nr 164, poz. 1365,Dz.U. Nr 167, poz. 1399, Dz.U. Nr 169, poz.
1419, Dz.U. Nr 175, poz. 1462 z 2005 r.) oraz Obwieszczenia
Ministra Finansów z dnia 13 padziernika 2005 r. w sprawie
stawek podatku od rodków transportowych obowi¹zuj¹cych
w 2006 r. (M. P. Nr 62 poz. 859 z 2005 r.) i Obwieszczenia
Ministra Finansów z dnia 27 padziernika 2005 r. w sprawie
wysokoci górnych granic stawek kwotowych w podatkach
i op³atach lokalnych (M. P. Nr 68, poz. 956 z 2005 r.) Rada
Gminy uchwala co nastêpuje;
§1. Okrela siê roczne stawki podatku od rodków transportowych obowi¹zuj¹ce w 2005 r. w wysokoci:
I. Dla pojazdów wyprodukowanych po 31.12.1991 r.:
1. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie

- 500 z³.

b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie

- 632 z³.

c) powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton

- 800 z³.

2. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów - od 3,5 tony
i poni¿ej 12 ton
760,-z³.
3. Od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym
posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton i poni¿ej
12 ton  380 z³ z wyj¹tkiem zwi¹zanych z dzia³alnoci¹
rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego.
1. Od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej ni¿ 30 miejsc
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc

- 572 z³.
- 1.266 z³.

II. Dla pojazdów wyprodukowanych po 31.12.1991 r. posiadaj¹cych katalizatory:
1. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie

- 480 z³.

b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie

- 612,-z³.

c) powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton

- 780 z³.

2. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton

- 740 z³.

3. Od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
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- 552 z³.

c) równej lub wy¿szej ni¿ 29 ton:
- o liczbie osi  dwie

- 1.700 z³.

III. Dla pojazdów wyprodukowanych do 31.12.1991 r.:

- o liczbie osi  trzy

- 1.700 z³.

1. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej pojazdu:

- o liczbie osi - cztery i wiêcej

- 1.700 z³.

b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc

- 1.246 z³.

a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie

- 490 z³.

b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie

- 622 z³.

c) powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton

- 790 z³.

2. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów - od 3,5 tony
i poni¿ej 12 ton
- 750 z³.
3. Od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym
posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton i poni¿ej
12 ton  370 z³ z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie
z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego.
4. Od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej ni¿ 30 miejsc
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc

- 562 z³.
- 1.256 z³.

IV.Dla pojazdów wyprodukowanych do 31.12.1991 r. posiadaj¹cych katalizatory:
1. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie

- 470 z³.

b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie

- 602 z³.

c) powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton

- 770 z³.

2. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów - od 3,5 tony
i poni¿ej 12 ton
- 730 z³.
2. Od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej ni¿ 30 miejsc
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc

- 542 z³.
- 1.236 z³.

V. Dla pojazdów z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne:
1. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton:
- o liczbie osi  dwie

- 1.200 z³.

- o liczbie osi  trzy

- 1.400 z³.

- o liczbie osi - cztery i wiêcej

- 1.400 z³.

b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 29 ton:
- o liczbie osi  dwie

- 1.600 z³.

- o liczbie osi  trzy

- 1.600 z³.

- o liczbie osi - cztery i wiêcej

- 1.600 z³.

2. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton do 36 ton w³¹cznie:
- o liczbie osi  dwie

- 1.414 z³.

- o liczbie osi  trzy

- 1.414 z³.

b) powy¿ej 36 ton:
- o liczbie osi  dwie

- 1.414 z³.

- o liczbie osi  trzy

- 1.724 z³.

3. Od przyczep lub naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton:
- o liczbie osi  jedna

- 480 z³.

- o liczbie osi  dwie

- 480 z³.

- o liczbie osi  trzy

- 678 z³

b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton do 36 ton w³¹cznie:
- o liczbie osi  jedna

- 580 z³.

- o liczbie osi  dwie

- 850 z³,

- o liczbie osi  trzy

- 850 z³.

c) powy¿ej 36 ton:
- o liczbie osi  jedna

- 1.150 z³.

- o liczbie osi  dwie

- 1.150 z³.

- o liczbie osi  trzy

- 944 z³.

VI. Dla pojazdów z innym systemem zawieszenia osi jezdnych:
1. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton:
- o liczbie osi  dwie

- 1.300 z³.

- o liczbie osi  trzy

- 1.500 z³.

- o liczbie osi - cztery i wiêcej

- 1.500 z³.

b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 29 ton:
- o liczbie osi  dwie

- 1.700 z³.

- o liczbie osi  trzy

- 1.700 z³.

- o liczbie osi - cztery i wiêcej

- 1.700 z³.

c) równej lub wy¿szej ni¿ 29 ton:
- o liczbie osi  dwie

- 1.700 z³.

- o liczbie osi  trzy

- 1.700 z³.
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- o liczbie osi  trzy

- 2.452 z³.

b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton do 36 ton w³¹cznie:

2. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:

- o liczbie osi  jedna

- 1.750 z³.

- o liczbie osi  trzy

- 1.800 z³.

- 1.936 z³.

- o liczbie osi  trzy

- 1.830 z³.

c) równej lub wy¿szej ni¿ 40 ton:
- o liczbie osi  dwie

- 1.938 z³.

- o liczbie osi  trzy

- 2.504 z³.

3. Od przyczep lub naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton:
- o liczbie osi  jedna

- 500 z³.

- o liczbie osi  dwie

- 500 z³.

- 1.292 z³.

- o liczbie osi  trzy

- 944 z³.

c) powy¿ej 36 ton:

b) równej lub wy¿szej ni¿ 31 ton a mniej ni¿ 40 ton:
- o liczbie osi  dwie

- 700 z³.

- o liczbie osi  dwie

a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton a mniej ni¿ 31 ton:
- o liczbie osi  dwie

- 944 z³.

- o liczbie osi  jedna

- 1.462 z³

- o liczbie osi  dwie

- 1.700 z³

- o liczbie osi  trzy

- 1.462 z³.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3. Traci moc Uchwa³a Nr.XX/131/2004 z dnia 3 grudnia
2004 r. w sprawie okrelenia stawek podatku od rodków
transportowych na terenie Gminy Ko³aczkowo.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
() Wojciech Majchrzak

5517
UCHWA£A Nr XXVII/194/2005 RADY GMINY KO£ACZKOWO
z dnia. 2 grudnia 2005 r.
w sprawie ustalenia wysokoci stawek podatku od posiadania psów.
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.
1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806 z 2002 r. Nr 80 poz. 717 Nr 162 poz. 1568 z 2003
r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2004 r. Nr 172, poz.
1441, Nr 175, poz. 1457 z 2005 r.) i art. 13 i 14 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U.
Nr.9, poz. 84 z 2002 r, Dz.U. Nr 200, poz. 1683 z 2002 r., Dz.U.
Nr 96, poz. 874 z 2003 r. Dz.U. Nr 110, poz. 1039, Dz.U. Nr 188,
poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966 z 2003 r. Dz.U.
Nr 92, poz. 880, Dz.U. Nr 92, poz. 884, Dz.U. Nr 96, poz. 959,
Dz.U. Nr 123, poz. 1291 z 2004 r. Dz.U. Nr.130, poz. 1087, Dz.U.
Nr 143, poz. 1199, Dz.U. Nr 164, poz. 1365, Dz.U. Nr 167, poz.
1399, Dz.U. Nr 169, poz. 1419, Dz.U. Nr 175, poz. 1462, Dz.U.
Nr 179 poz. 1484 z 2005 r.) oraz Obwieszczenia Ministra

Finansów z dnia 27 padziernika 2005 r. w sprawie wysokoci
górnych granic stawek kwotowych w podatkach i op³atach
lokalnych(M. P. Nr 68, poz. 956 z 2005 r.) Rada Gminy
Ko³aczkowo uchwala co nastêpuje:
§1. Ustala siê roczne stawki podatku od posiadania psów
w wysokoci 32 z³ od ka¿dego psa.
§2. Nie pobiera siê podatku z tytu³u posiadania jednego
psa w celu pilnowania nieruchomoci.
§3. 1. Podatek jest p³acony z góry bez wezwania w terminie do 15 marca roku podatkowego lub w terminie 14 dni po
wejciu w posiadanie psa.
2. Zarz¹dza siê pobór podatku w formie inkasa. Inkasentami poboru podatku od posiadania psów wyznacza siê
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wszystkich so³tysów Gminy Ko³aczkowo. Podatek mo¿na równie¿ uiszczaæ na rachunek bankowy Urzêdu.
3. Za pobór podatku od posiadania psów przys³uguje
wynagrodzenie w wysokoci 10% zainkasowanej osobicie
kwoty.

§4. Wykonanie Uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
() Wojciech Majchrzak

4. Wynagrodzenie bêdzie p³atne w terminie do ostatniego dnia roboczego roku bud¿etowego po rozliczeniu siê
z zainkasowanej kwoty.

5518
UCHWA£A Nr XXVII/195/2005 RADY GMINY KO£ACZKOWO
z dnia 2 grudnia 2005 r.
w sprawie zwolnieñ od podatku od nieruchomoci w roku podatkowym 2006 .
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1,
art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz.
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806
z 2002 r. Nr 80 poz. 717 Nr 162 poz. 1568 z 2003 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2004 r. Nr 172, poz. 1441, Nr
175, poz. 1457 z 2005 r.) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U. Nr 9, poz. 84,
Dz.U. Nr 200, poz. 1683 z 2002 r. Dz.U. Nr 96, poz. 874, Dz.U.
Nr 110, poz. 1039, Dz.U. Nr 188, poz. 1840, Dz.U. Nr 200, poz.
1953, Dz.U. Nr 203, poz. 1966 z 2003 r. Dz.U. Nr 92, poz. 880,
Dz.U. Nr 92, poz. 884, Dz.U. Nr 96, poz. 959, Dz.U. Nr 123, poz.
1291, Dz.U. Nr 281, poz. 2782 z 2004 r. Dz.U. Nr 130, poz. 1087,
Dz.U. Nr 143, poz. 199, Dz.U. Nr 164, poz. 1365, Dz.U. Nr 167,
poz. 1399, Dz.U. Nr 169, poz. 1419, Dz.U. Nr 175, poz. 1462,
Dz.U. Nr 179, poz. 1484 z 2005 r.) Rada Gminy Ko³aczkowo
uchwala, co nastêpuje:
§1. Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci:

1. grunty i budynki przeznaczane na zaspakajanie zbiorowych potrzeb w zakresie tworzenia i upowszechniania
kultury, z wy³¹czeniem budynków lub ich czêci oraz
gruntu zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej,
2. grunty i budynki zwi¹zane z ochron¹ przeciwpo¿arow¹
z wy³¹czeniem budynków lub ich czêci oraz gruntu zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej,
3. grunty, budynki i budowle s³u¿¹ce do doprowadzania
wody, odprowadzania, oczyszczania cieków oraz sk³adowania odpadów stanowi¹ce w³asnoæ Gminy.
§2. Wykonanie Uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Ko³aczkowo.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
() Wojciech Majchrzak
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5519
UCHWA£A Nr XXXIV/206/05 RADY GMINY STRZA£KOWO
z dnia 8 grudnia 2005 r.
w sprawie upowa¿nienia organu jednostki pomocniczej.
Na podstawie art. 39 ust. 4 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz.
220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214
poz. 1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568,
Dz.U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz.
1759, Dz.U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457)
w zwi¹zku z art. 144 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 8 poz.
60, Nr 85 poz. 727, Nr 86 poz. 732, Nr 143 poz. 1199) Rada
Gminy Strza³kowe uchwala, co nastêpuje:

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Strza³kowo.
§3. Uchwa³a podlega podaniu do publicznej wiadomoci
poprzez wywieszenie na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Gminy
w Strza³kowie oraz opublikowanie w miesiêczniku Z ¯ycia
Gminy.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() W³odzimierz Musielak

§1. Upowa¿nia siê organy wykonawcze jednostek pomocniczych gminy Strza³kowo tj. so³tysów do dorêczania za
pokwitowaniem pism w sprawach podatkowych podatnikom
zamieszkuj¹cym lub przebywaj¹cym na terenie danego so³ectwa.

5520
Informacja o decyzjach Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
nr WCC/153D/525/W/OPO/2005/AJ i nr PCC/162C/525/W/OPO/2005/AJ
W dniu 12 grudnia 2005 r. na wniosek Miêdzychodzkiego
Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzib¹
w Miêdzychodzie przy ul. Sikorskiego 21a, 64-400 Miêdzychód, Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki postanowi³ zmieniæ
oznaczenie przedsiêbiorcy, przedmiot i zakres jego dzia³alnoci, okrelony w koncesjach na wytwarzanie, przesy³anie
i dystrybucjê ciep³a.
Uzasadnienie:
Decyzjami z l padziernika 1998 r. nr WCC/153/525/U/1/98/JK
i nr PCC/162/525/U/1/98/JK, zmienionymi decyzjami: z 16
sierpnia 1999 r. nr PCC/162/S/525/U/3/99, z 4 maja 2000 r. nr
WCC/153A/525/W/3/2000/EG i nr PCC/162A/525/W/3/2000/EG,
z 24 kwietnia 2001 r. nr WCC/153B/525/W/3/2001/ASA oraz z
10 maja 2002 r. nr WCC/153C/525/W/OPO/2002/AJ i nr PCC/
162B/525/W/OPO/2002/AJ udzielono Miêdzychodzkiemu Przedsiêbiorstwu Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzib¹ w Miêdzychodzie koncesji na wytwarzanie, przesy³anie i dystrybucjê ciep³a na okres do 15 padziernika 2008 r. Pismem z 21

padziernika 2005 r. nr B/157/10/05, uzupe³nionym pismami
z 14 listopada 2005 r. nr B/176/11/05, z 17 listopada 2005 r. nr
B/182/11/05, z 21 listopada 2005 r. nr B/187/11/05 i z 1 grudnia
2005 r. nr B/191/12/05, Koncesjonariusz wniós³ o zmianê
przedmiotu i zakresu dzia³alnoci okrelonego w ww. decyzjach. Zmiana koncesji na wytwarzanie ciep³a zwi¹zana jest ze
zmian¹ iloci eksploatowanych róde³ ciep³a i zainstalowanej
mocy cieplnej. W listopadzie 2004 r., w zwi¹zku z wypowiedzeniem umowy na dostawê ciep³a przez wspólnotê mieszkaniow¹, wy³¹czono z eksploatacji kot³owniê zlokalizowan¹
przy ul. 17 stycznia 125, o zainstalowanej mocy cieplnej 36 kW
opalan¹ gazem ziemnym.
Ponadto w ostatnich latach przeprowadzono modernizacje
róde³ ciep³a opalanych koksem wêglem kamiennym, w których zainstalowane by³y kot³y typu Kz-5 i Eca IV o ³¹cznej
zainstalowanej mocy cieplnej 1,906 MWt i zast¹piono je
kot³ami opalanymi mia³em z wêgla kamiennego i wêglem
kamiennym o ³¹cznej zainstalowanej mocy cieplnej 1,425
MWt. Zmiana koncesji na przesy³anie i dystrybucjê ciep³a
zwi¹zana jest z dostosowaniem treci zapisu dotycz¹cego
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parametrów nonika do stanu faktycznego. Jednoczenie
w zwi¹zku ze zmian¹ art. 37 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo
energetyczne Koncesjonariusz wniós³ o wprowadzenie w obu
koncesjach w miejsce numeru REGON numeru identyfikacji
podatkowej NIP i numeru w rejestrze przedsiêbiorców KRS.
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 i Nr 203,
poz. 1966, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 34, poz. 293, Nr 91,
poz. 875, Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr
62, poz. 552) oraz na podstawie art. 155 ustawy z 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz.U.
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w zwi¹zku z art. 30 i art. 37

ust. 1 pkt 7 ustawy - Prawo energetyczne, Prezes Urzêdu
Regulacji Energetyki postanowi³ zmieniæ swoje decyzje z 1
padziernika 1998 r. nr WCC/153/525/U/1/98/JK oraz nr PCC/
162/525/U/1/98/JK ze zmianami, którymi to decyzjami udzieli³
koncesji na wytwarzanie, przesy³anie i dystrybucjê ciep³a.
Z upowa¿nienia
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Dyrektor
Zachodniego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Poznaniu
() Henryk Kanoniczak

5521
Obwieszenie Komisarza Wyborczego w Poznaniu
z dnia 15 grudnia 2005 roku
o zmianach w sk³adzie Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
Na podstawie art. 183 w zwi¹zku z art. 194 ust. 1 ustawy
z dnia 16 lipca 1998 r. -Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw (t. j. Dz.U. Nr 159, poz. 1547
z pón. zm.) oraz uchwa³y Pañstwowej Komisji Wyborczej
z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie okrelenia w³aciwoci
terytorialnej komisarzy wyborczych, w³aciwoci rzeczowej
w zakresie wykonywania czynnoci o charakterze ogólnowojewódzkim oraz trybu pracy komisarzy wyborczych (M. P. Nr
13, poz. 225 z pón. zm.), podaje siê do publicznej wiadomoci
co nastêpuje:

2. 1. W okrêgu wyborczym Nr III stwierdzono wyganiêcie
mandatu radnego

1. 1. W okrêgu wyborczym Nr II stwierdzono wyganiêcie
mandatu radnego

z listy Nr 9 KWW PO-PiS

JANUSZA KUBIAKA
z listy Nr 1 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
(Uchwa³a Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
Nr XL/635/05 z dnia 24 padziernika 2005 r.)
1. 2. Na miejsce powy¿szego radnego wstêpuje

PAW£A ARNDTA
z listy Nr 9 KWW PO-PiS
(Uchwa³a Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
Nr XL/633/05 z dnia 24 padziernika 2005 r.)
2. 2. Na miejsce powy¿szego radnego wstêpuje
DARIUSZ SZYMCZAK

kandydat, który uzyska³ kolejno najwiêksz¹ liczbê g³osów
i nie utraci³ prawa wybieralnoci
(Uchwala Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
Nr XLI/654/05 z dnia 28 listopada 2005 r.)
3. 1. W okrêgu wyborczym Nr III stwierdzono wyganiêcie
mandatu radnego

MAREK ANDRZEJ NOWAK

TADEUSZA DÊBICKIEGO

z listy Nr 1 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin

z listy Nr 2 KW Samoobrona RP

kandydat, który uzyska³ kolejno najwiêksz¹
liczbê g³osów i nie utraci³ prawa wybieralnoci
(Uchwa³a Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
Nr XLI/651/05 z dnia 28 listopada 2005 r.)

(Uchwa³a Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
Nr XL/634/05 z dnia 24 padziernika 2005 r.)
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3. 2. Na miejsce powy¿szego radnego wstêpuje

5. 2. Na miejsce powy¿szego radnego wstêpuje

EDWARD BARTOCHA

PRZEMYS£AW SMULSKI

z listy Nr 2 KW Samoobrona RP

z listy Nr 9 KWW PO-PiS

kandydat, który uzyska³ kolejno najwiêksz¹
liczbê g³osów i nie utraci³ prawa wybieralnoci

kandydat, który uzyska³ kolejno najwiêksz¹
liczbê g³osów i nie utraci³ prawa wybieralnoci

(Uchwa³a Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
Nr XLI/649/05 z dnia 28 listopada 2005 r.)

(Uchwa³a Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
Nr XLI/653/05 z dnia 28 listopada 2005 r.)

4. 1. W okrêgu wyborczym Nr V stwierdzono wyganiêcie
mandatu radnego

6. 1. W okrêgu wyborczym Nr VI stwierdzono wyganiêcie
mandatu radnego

MIROS£AWA ADAMCZAKA

WIES£AWA SZCZEPAÑSKIEGO

z listy Nr 2 KW Samoobrona RP

z listy Nr 3 Komitet Wyborczy SLD-UP

(Uchwa³a Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
Nr XL/637/05 z dnia 24 padziernika 2005 r.)

(Uchwa³a Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
Nr XL/636/05 z dnia 24 padziernika 2005 r.)

4. 2. Na miejsce powy¿szego radnego wstêpuje

6. 2. Na miejsce powy¿szego radnego wstêpuje

URSZULA BOGUS£AWA KUWIK

TADEUSZ POLOWCZYK

z listy Nr 2 KW Samoobrona RP

z listy Nr 3 Komitet Wyborczy SLD-UP

kandydatka, która uzyska³a kolejno najwiêksz¹ liczbê
g³osów i nie utraci³a prawa wybieralnoci

kandydat, który uzyska³ kolejno najwiêksz¹ liczbê g³osów
i nie utraci³ prawa wybieralnoci

(Uchwa³a Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
Nr XLI/650/05 z dnia 28 listopada 2005 r.)

(Uchwa³a Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
Nr XLI/652/05 z dnia 28 listopada 2005 r.)

5. 1. W okrêgu wyborczym Nr VI stwierdzono wyganiêcie
mandatu radnego
WOJCIECHA ZIEMNIAKA
z listy Nr 9 KWW PO-PiS
(Uchwa³a Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
Nr XL/638/05 z dnia 24 padziernika 2005 r.)

Obwieszczenie podaje siê do publicznej wiadomoci w sposób zwyczajowo przyjêty na obszarze gmin okrêgów wyborczych, których zmiany dotycz¹ oraz publikuje siê w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Komisarz Wyborczy
w Poznaniu
() Gabriela Gorzan
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